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'அகிம்சா ர்த்தி'	அெமரிக்கா

	

பாமரன்

	

என்ைன	உயிர்ப் டன்	ைவத்தி க் ம்
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ெசப்டம்பர்	தாக் தல்	 ந் 	சரியாக	ஒேர	வாரத்தில்	இந்தத்	ெதாடரில்	வ ம்
ெசய்திகைளெயல்லாம்	 மந்தவா 	என 	க தங்கள்	ஒவ்ெவா 	பத்திரிக்ைக
அ வலகத்தின்	கதைவ ம்	தட் யப ...	

இத்ெதாடைர	கண்ட	அந்த	பிரபல	வார	இதழ்கள்	ஏேதா	தங்கள்	மீேத	விமானத்
தாக் தல்	நடந்தைதப்	ேபால	எண்ணி	ந ங்கின.	

ஒ 	இதழின்	ஆசிரியர்,	'..................	எ திக்	ெகாண் க்கிறாேர	....	அ
ந்த ம்	ைவத் க்	ெகாள்ளலாமா?'	என்றார்.	

இன்ெனா 	இதழ்	ைகெய த்ேத	 ம்பிட் விட்ட .

கைடசியாக	ஒ 	இதழின்	ஆசிரியர்	ெசான்னார்:	
’ஒ ேவைள	உங்கள்	ெதாடர்	வந் 	ெகாண் க் ம்	ேவைளயில்	தப்பித்	தவறி
ஒசாமா	ஆந்த்ராக்ைஸ	ஏவி	பல்லாயிரம்	ேபர்	பலியாகி	Anti	Sentiment
ஆகிவிட்டால்	என்ன	ெசய்வ ?	ெகாஞ்ச	நாள்	கழித் 	ஆரம்பிக்கலாமா?'	என்றார்.
ஆனால்	கண்ைண	 த்திறப்பதற் ள்	இ 	நா கள 	வான்ெவளியில்
அெமரிக்காவின்	ஏ கைணகள்.	சமாதானப்	 றாவின்	சிற கைள	 ைவத்தப .....

அந்த	வ த்தம்	ேதாய்ந்த	வரலா தான்	இன் 	தமிழர்	கண்ேணாட்டத்தின்
வாசகர்க க்ெகன	வலம்	வர	இ க்கிற .	

''அப்பா	அெமரிக்காேவ	தீப்பத்தி	எரி ,	 வில	காட் றாங்க	வந் 	பா "	என்
அலறினான்	மகன்.	ேமல்	வீட் 	மா யிலி ந் .	

அெமரிக்காவாவ 	தீப்பற் வதாவ ?	

ஒ ேவைள	கம்ப் ட்டர்களில்	வ வைமக்கப்பட்ட	கண்டம்	விட் 	கண்டம்	தா ம்
ஏ கைணகளில்	ஏற்பட்ட	ேகாளாேறா	?	

அல்ல 	லாஸ்	ஏஞ்சல்ஸில்	நிகழ்ந்த 	ேபால	க ப்பர்கள 	மற் ெமா



எ ச்சிேயா?	
பரபரப்பி ேட	ப க்கட் களில்	பாய்ந்ேதாம்.	

பார்த்தால்...	
“அெமரிக்க	பயங்கரம்	 றித்த	சிறப் ச்	ெசய்திகள்	இன் ம்	சில	ெநா களில்..”
அெமரிக்காவிலாவ ..	பிறர்	நாசேவைலகளில்	ஈ ப வதாவ ..?	நம்ப	ம த்த
மனம்.	
தனிெயா 	அெமரிக்கன்	விமானத்தில்	பாய்ந் 	வைள டா	நா கைளேய	 ற்றி
வைளத் ச்	 ைறயா ம்	"ட் ைலஸ்"	வந் 	ேபான 	நிைனவில்..	

தனிெயா 	அெமரிக்க	"ேரம்ேபா”	ஒட் ெமாத்த	அெமரிக்கப்	பைடகைளேய	தன
ெரௗத்திரத்தால்	 வம்சம்	ெசய் ம்	"First	Blood"	நிைனவில்	வந் 	ேபான ...	

ரஷ்யக்	 த் 	சண்ைட	வீரர்கைளேய	பந்தா ம்	சில்வர்	ஸ்ேடாலன்	வந் 	ேபானார்
நிைனவில்......	
"சிறப் ச்	ெசய்திகள்	:	இன் 	காைல	8.20	மணியளவில்	நி யார்க்	நகரி ள்ள
உலக	வர்த்தக	ைமயக்	கட் டத்தின்	மீ 	ஒன்றன்	பின்	ஒன்றாக	இ
விமானங்கைள	ேமாத	ைவத்ததில்	ட்வின்	டவர்ஸ்	எனப்ப ம்	அவ்வி
கட் டங்க ேம	இ ந் 	தைரமட்டமாயின	இதில்.."	

என	விரிந் 	ெகாண்ேட	ேபான 	ெசய்தி.	அதிர்ச்சியி ம்	ஆச்சர்யத்தி ம்	திறந்த
வாய்	 டாதி ந்த .	

எனக் 	நிைன 	ெதரிந் 	கடந்த	 ப்ப 	வ டங்களாய்ப்	பார்த்த	
தி	ேட	ஆப்	த	ேஜக்கால்	விசி ங்	ஹவர்ஸ்	

மணிரத்னத்திடமி ந் 	அெமரிக்கர்கள்	' ட்ட'	கிளிப்	ஏங்கர்.	
இண் ெபண்டன்ஸ்	ேட	என	அைனத் ப்	படங்க ேம	ெபாய்யாகிப்	ேபாயின
ெநா ப்ெபா தில்	
கட் டத்தின்	 தி	அடங் வதற் ள்	 ரளிக் 	மட் ம்	பஞ்சமில்லாமல்	ேபான .	

இச்ெசயைலச்	ெசய்த .

ஜப்பானிய	ெசஞ்ேசைன.?

இல்ைலயில்ைல	பாலஸ்தீனியப்	பைடகள்தான்...

அ மில்ைல	...
ஒசாமா	பின்ேலடன்	தான்...

கிைடயா .	



நிற	ஒ க் 	 ைறக் 	ஆளான	உள் ர்	ஆட்களாக ம்	இ க்கலாம்...	
எ ம்	 ரிபடவில்ைல	அவ்ேவைளயில்...	

ஒன் 	மட் ம்	 ரிந்த :	நிறத்தின்	ேபராேலா...	மதத்தின்	ேபராேலா..	தத் வத்தின்
ேபராேலா...	வர்க்கத்தின்	ேபராேலா..	ஒ க்கப்பட்ட	அல்ல 	'நாகரீகமாக'	ேவ
வார்த்ைதகளில்	ெசால்வதானால்...	ஒ க்கப்பட்டதாக	நம்பைவக்கப்பட்ட	ஒ 	
மட் ேம	இைத	ெசய்தி க்க	 ம்	என்ப தான்.	

அ 	..	எ 	?	

அவரவர்கள்	அவரவர்கள 	உள் ர்	எதிரிக க்ேகற்ப	இைதெயாட் 	கயி
திரித் க்	ெகாண்டார்கள்.	

இந்தியா க் 	ஐ.எஸ்.ஐ.
பாகிஸ்தா க் 	ரா...
வைள டா க் 	ஈராக்...	

எனத்	ெதாடங்கி	தனக் க்	கடன்	ெகா க்காத	 க்கைட	நாயர்	வைரக் ம்
இதற் த்	ெதாடர் 	உண் 	என்ற	ரீதியில்	நீண்ட 	கயி .	

ன்றாம்	உலக	நா கைளப்	ெபா த்தவைர	தனக் 	ஒன் 	ேபானா ம்	எதிரிக்
இரண் 	கண்	ேபாக	ேவண் ம்.	
அவ்வள தான்..	

அ தான்	அந்தந்த	நா களின்	ேநாக்கம்...	லட்சியம்...	 ழக்கம்...	ெகாள்ைக	.
ப்ைப	..	எல்லாம்.	

ஆனால்	எமக் ள்	எஞ்சி	நிற் ம்	ேகள்விெயல்லாம்	இ தான்	:
ெகாண்டாட்டங்களின்	ேபா ட	அ ேக	வராத	 ட்டம்	 றி	அ ம்ேபா
ைணக் 	நிற் ேம.	

ஆனால்...	அவலத்தின்	உச்சத்தில்	நின் 	அ ரல்	எ ப் ம்ேபா 	 ட
தனக்ெகதிராக	எவெரவர்	இைத	ெசய்தி க்கக்	 ம்?	எ ம்	ஓராயிரம்
சந்ேதகங்கள்	ஏன்	எ ந்தன.	

பல	 	ஆண் களாய்	கட் ெய ப்பப்பட்ட	அெமரிக்க	பிம்பம்	ஏன்	வி ந்த
என்ப தான்.	

எண்ணற்ற	எதிரிகைளப்	ெபற்றி ப்ப 	எந்த	மனித க் ம்	-	எந்த	நாட் க் ம்
ேபறாக	இ க்கக்	 டா 	-	இ க்க யா .	

ஆனால்	அெமரிக்கா	ெபற்ற .	அைதத்தான்.



இப்ேபரழி க க்ெகல்லாம்	எவர்	காரணம்..?	
எவ்வித	 ேராதங்க ம்	அற் 	அன் 	காைல	தங்கள்	பணிையத்	 வக்கிய
அப்பல்லாயிரம்	அப்பாவிகளா.?	

அம்மக்கைளப்	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்	அெமரிக்க	அரசா..?	அல்ல 	அதன
அயல்	உற (?)க்	ெகாள்ைகயா?	
எண்ணி	ஏேழ	நாட்க க் ள்	 லனாய் 	நிகழ்ந் ...	நீதி	விசாரைண	 ந்
தீர்ப் ம்	வழங்கப்பட்டாயிற் .	

ஒசாமா	பின்ேலடன்தான்	 ற்றவாளி.	

அ த் 	அவைர	ஆதரிக் ம்	தலிபான்.	ெசாந்த	மக்களின்	ேசாகம்	கண்
அெமரிக்கத்	ெதாைலக்காட்சிகளில்	எ ந்த ளிய	 ஷ்	ெசான்னார்:	
"இ 	இஸ்லாத் க் 	எதிரான	தாக் தல்	அல்ல"	
ஆம்.	அைதேய	நா ம்	நம் கிேறாம்.	

அெமரிக்கா	தாக் தல்	நடத் வ 	இஸ்லாத்தின்	மீ ம்	அல்ல.	அைதப்	ேபான்ேற...
அெமரிக்காைவத்	தாக்க	நிைனக் ம்	அைனவ ம்	இஸ்லாமியர்கள்	மட் ேம ம்
அல்ல.	
-	எைத	விைதத்ேதாேமா	அைத	மட் ேம	நாம்	அ வைட	ெசய்ேவாம்:	இ 	எந்தப்
பாவ ம்	அறியாத	ஒ 	விவசாயிக்கான	அரிச் வ 	

பள்ளிப்	ப வத்தில்	பத் 	மார்க்	ேகள்விக்ெகன	மனப்பாடம்	ெசய் 	ைவத்த
அறிவியலின்	அரிச் வ 	ஒன் ம்	உண் .	

அ தான்	நி ட்ட	னின்	 ன்றாவ 	விதி:	For	every	action,	there	is	an
opposite	and	equal	reaction.	

அ சரி.	ஆனால்	அதற் ம்	 ன்னர்	அெமரிக்கா	எைத	எைத	எங்ெகங்
விைதத்த ..?	

அைதப்பற்றிக்	ெகாஞ்சம்	

ெபா டைமச்	சித்தாந்தத் க் ச்	ெசாந்தக்காரர்கள்	அடக் ைற	 லமாக ம்
அச் த்தல்	 லமாக ம்	மட் ேம	ஆட்சிையக்	ைகப்பற்ற	 ம்	என்கிற
அெமரிக்க	 ைளயாளர்க க் 	அ 	ெகா க் ம்	விதமாக	ெப ந்திரளான
மக்கள்	ஆதரேவா 	ஆட்சியில்	அமர்ந்தார்	சிலி	நாட் ைடய	அலண்ேட	இ
கம் னிச	எதிர்ப்பாளர்கள 	அ ம யிேலேய	ைக	ைவத்த 	ேபாலாயிற் 	என்பதில்
எவ க் ம்	சந்ேதகம்	இ க்க யா .	

அப் றம்	 ம்மா	இ க் மா	அெமரிக்கா..?	



''அதிகாரம்	 க்க	மக்க க்ேக'',	என்ற	அவர்	இ க்கலாமா	ஆட்சியில்...?	
அன்ைறய	காைலப்ெபா தில்	நடந்த	ப ெகாைலயில்	3000	ேபர்	இந்த	உலக
வாழ்ைவ	விட் 	வி தைலயாக...	ஆயிரக்கணக்காேனார 	கதி
அேதாகதியாயிற் .	

அந்த	அலண்ேட ம்	அந்த	ஆயிரக்கணக்கான	மக்க ம்	ப ெகாைலக் 	ஆளான
நாள்	எ 	ெதரி மா?	
அ ம்	அேத	ெசப்டம்பர்	-	11	தான்.	

	(ஆனால்	இனிவ வ 	சிலிையப்	பற்றி	மட் ம்	அல்ல)	

.	
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நீங்கள்	ராேஜஷ் மார்,	 ஜாதா	வைகயறாக்க ைடய	மர்ம	நாவல்கைளப்
ப க்காதவர்களாகேவா...	பி க்காதவர்களாகேவா	இ க்கலாம்.	ஆனால்
அதற்காகெவல்லாம்	சிலியின்	வரலாற்ைறப்	ப க்க	மாட்ேடன்	என்
ரண் பி ப்ப 	ெகாஞ்சம்	 ட	நியாயமற்ற	ெசயல்.	

ஆம்..	
சிலியின்	வரலா 	இவர்கள 	மர்ம	நாவல்கைள ம்	விஞ் ம்	வரலா .	

1958	ேதர்தலின்	ேபா 	 ன்ேற	 ன் 	சதவீதம்தான்	மீதி	இ ந்த 	சிலியின்
அலண்ேட	ஆட்சிையப்	பி ப்பதற் ,	அ த்த	ேதர்தல்	அ பத்தி	நான்கில்தான்
என்றா ம்	அ 	வைர	ஒ 	 ட் 	 க்கம்	ேபாட	அெமரிக்கா	என்ன	'ஜான்சி
வழக் ’கைள	விசாரிக் ம்	நீதிமன்றமா	என்ன?	

அப்ேபாேத	ஆரம்பித் 	விட்ட 	அதன்	ேவைலகைள	...	ெகன்ன தான்	ேலாக
அப்ேபாைதய	அெமரிக்கா க் .	64ல்	சிலியில்	நடக்க	இ க் ம்	ேதர்த க்
61ேலேய	ஒ 	 	அைமக்கப்பட்ட 	ெவள்ைள	மாளிைகயில்,	சிலியில்
நடக்க	ேவண் ய	சர்வ	நாசப்	பணிக க் ம்	ெபா ப்ேபற் க்	ெகாண்ட 	சி.ஐ.ஏ.
அைதப்ேபாலேவ	சிலியின 	தைலநகரம்	சாண் யாேகாவி ம்	ஒ 	 .	

	

சிலி	நாட் ல்	அெமரிக்க	தைலயீ 	என்ப 	எந்தவித	ஒளி மைற மற்ற
அப்பட்டமான	தைலயீ .	

ஏெனன்றால்	இத்	தைலயீ க க்ெகல்லாம்	 லகாரணம்	 தலீ தான்.
மார்க்சியவாதியான	அலண்ேட	ஆட்சிக் 	வந்த	ம ெநா ேய	ெசய்ய	இ க் ம்
ெசயல்	அெமரிக்க	 தலீ கைள	 டக்கி	அைனத்ைத ம்
நாட் ைடைமயாக் வ தான்.	

அ வைர	அெமரிக்கா	 ரண் 	வந்த 	சிலி	நாட் 	மக்கள 	ெசல்வங்கைள
மட் மல்ல	அதன 	காப்பர்	 ரங்கங்கைள ம்தான்.	அப் றம்	 ரண்டைல	எதிர்க் ம்
கம் னிஸ் கைள	எப்ப ச்	சகிக் ம்	அெமரிக்கா?	அதன்	விைள தான்
கம் னிஸ் கைளேய	 ரண் வி வதற் 	அெமரிக்கா	எ த்த	அசாத்திய
யற்சிகள்.	

வாஷிங்டனி ம்	சிலியின்	தைலநகரி ம்	நியமிக்கப்பட்ட	சி.ஐ.ஏ.	ஏெஜண் கள
தல்	பணி	சிலியின 	எதிர்கட்சிகைள	விைலக் 	வாங் வ .	



வாங்கினார்கள்.	அ த் ...	

அைனத் 	எதிர்ப்ைப ம்	ஒ 	 கப்ப த்தி	ஓர்	அணியில்	9	திரட் 	'கம் னிச
பயங்கரவாதத்ைத’	எதிர்ப்ப .	

திரட் னார்கள்.	எதிர்த்தார்கள்.	
அதற் 	வசதியாக	கிைடத்தவர்	கிறிஸ் வ	ஜனநாயகக்	கட்சிைய	ேசர்ந்த	'சிலி
நாட் 	வரதராஜ	ெப மாள்’	எ ர்ேடாபிைர.	அலண்ேடைவ	எதிர்ப்பதற்ெகன்ேற
அெமரிக்க	சட் யில்	ேபாட் 	வணக்கப்பட் 	சி.ஐ.ஏ.	எண்ைணயால்
'பிைர’யாக்கப்பட்டவர்தான்	இந்த	எ ர்ேடாபிைர.	
சரி,	காட் க்	ெகா ப்பதற் 	ஆள்	கிைடத்தா ம்	ஓட் 	ேபா வதற் 	ஆள்
ேவண் ேம...	ேயாசித்த 	ெவள்ைள	மாளிைக	.	

அ த்த	ேதர்த க்கான	அைனத் 	எதிர்கட்சிகளின்	ெசலைவ ம்	தாேன
ெசய்வதாக	ெபா ப்ேபற் 	ெகாண்ட 	சி.ஐ.ஏ.	அதற்கான	ெசல 	அந்தக்
காலத்திேலேய	2	ேகா 	அெமரிக்க	டாலர்கள்.	இத்தைன	டாலர்க ம்
அலண்ேடயின்	ெசல்வாக்ைக	 ைறத்தேதா	இல்ைலேயா	அெமரிக்காவின்
க லத்ைதக்	கணிசமாகக்	 ைறத்த 	என்ப தான்	உண்ைம	.	
இந்த	இரண் 	ேகா 	அெமரிக்க	டாலர்க ம்	ேபனர்கள்.	 ண்டறிக்ைககள்	என
பலவற்றிற் ம்	ேபான 	ேபாக	படெம ப்பதற் ம்	பத்திரிைகக க் ம்	 ட
ேபான .	ேபாதாக் ைறக் ப்	 திதாக	20	வாெனாலி	நிைலயங்கள்...	44	மண்டல
ஒளிபரப் 	நிைலயங்கள்..	26	 திய	வார	இதழ்கள்..	நாள்	ேதா ம்	 ைறந்த
3000	 வெராட் கள்	என	சிலியின்	தைலநகர்	சாண் யாேகாைவ	கலக்கிய க்கத்
ைண	நிற்கின்றன.	

மனித ல	வி தைலக்கான	ேபார்கள்	எந்த	மண்ணில்	நிகழ்ந்தா ம்
விபீடணர்க க்கா	பஞ்சம்	வந் விடப்	ேபாகிற ?	

அங் ம்	ஒ 	விபீடணர்	வந் 	நின்றார்...	ஆனால்	அ 	ஒ 	விபீடணி.	அவர
ெபயர்	ஜூனிட்டா	காஸ்ட்ேரா	.	



	

ெபயரின்	 ன்	பாதி	 ரியாவி ம்	பின்	பாதி	எங்ேகா	உைதப்ப 	ேபால்
ேதான்றினால்	உங்கள்	 கம்	சரியான தான்	ஆம்.	அவர்தான்	கி பாவின 	ஃபிடல்
காஸ்ட்ேராவின்	சேகாதரி.

வராத	ேதர்த க் 	 ன்ேப	சிலிக் 	வந் 	ேசர்ந்த	அவர்	ேகட்ட	ேகள்விகள்
இைவதான்.	"சிலியின 	மக்கேள..	சிகப் 	சாதித் விட்ட 	என்
ைவத் க்ெகாண்டால்	உங்கள 	எந்தவித	மத	நடவ க்ைகக ம்	நகரக்	 ட
ெசய்யா .	சிலியின 	தாய்மார்கேள...	கி பாவில்	நிகழ்ந்தைதப்	ேபால	உங்கள
ழந்ைதகைள	கம் னிச	ெகாட்ட க க் ள்	அைடபட	அ மதிக்கமாட் ர்கள்

என்பைத	அறிேவன்	நான்.	இ ந்தா ம்	ேகட்கிேறன்.	இந்தத்	தவைற	நீங்க ம்
ெசய்வீர்களா?''	என்பைவதான்	ஜூனிட்டா	காஸ்ட்ேராவின்	 விேசச	 த் க்கள்.	
கம் னிச	 ம்பத்திலி ந் 	வந்த	சகாேவ	'சேகாதரி’யான	பிற ...
தி ச்சைபயிலி ந் 	உதித்த	ேபாப்	மட் ம்	சைளத்தவரா	என்ன	?	

பதிெனான்றாவ 	ேபாப்	பயஸ்ஸம்	தன 	பங் க் 	சிலியின்	'கம் னிச
பயங்கரவாதத்ைதச்’	 ட் க்காட் 	எ திய	க தம்	பல்லாயிரக்கணக்கில்	பட் வாடா
ெசய்யப்பட்ட .	எ 	நடக்கக் டா 	என் 	ெவள்ைள	மாளிைக ம்	அதன
உளவாளிக ம்	மண் யிட் 	பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கேளா	இ தியில்	அ 	நடந்ேத
வி கிற .	ஆம்	அலண்ேடவின 	 ைனெடட்	பாப் லர்	கட்சி	(Unidad	Popular	-
UP)	36	சதவீத	வாக் கைள	ெபற் 	ெவற்றி	ெபற்றதாக
அறிவிக்கப்ப கிற .	அந்த	நாள்	ெசப்டம்பர்	4-1970.	சிலியின 	ஜனாதிபதியாக
இ.	அலண்ேட	ெபா ப்ேபற் க்	ெகாள்வதற்கான	நாளாக	அக்ேடாபர்	24
தீர்மானிக்கப்ப கிற .	

ஆனா ம்	அெமரிக்கா	அலண்ேடைவ	அழித்ெதாழிப்பதற்கான	வாய்ப் கள்
ற்றாக	இல்லாமற்	ேபானதாக	எண்ணி	 வண் விடவில்ைல.	இன்ன ம்

அதற்கான	வாய்ப் கள்	இ ப்பதாகேவ	கன 	கண்ட .	



ெவற்றி	ெபற்றதாக	அறிவிக்கப்பட்ட	ெசப்டம்பர்	நான்கிற் ம்	பதவிேயற் 	விழாவான
அக்ேடாபர்	இ பத்தி	நான்கிற் மான	இைடெவளி	ஏ 	வாரங்கள்.	இந்த	ஏ 	வார
இைடெவளிைய	அலண்ேடவின்	 ைரக்கான	த ணமாக	ஆக்கி	ெகாள்ளத்
தீர்மானித் 	 வீச்சில்	இறங் கிற 	சி.ஐ.ஏ	.	
நாடா மன்ற	வாக்ெக ப்பின்ேபா 	அலண்ேடைவத்	ேதர்ந்ெத க்காமல்
அவ க் 	அ த்ததாக	வந்த	பழைமவாத	ேதசிய	கட்சிையச்	ேசர்ந்த
அெலஸ்சாண் ரிையத்	ேதர்ந்ெத க்கக்	ேகா க்கணக்கான	பணம்	பட் வாடா
ெசய்யப்ப கிற .	10	ேகா 	அெமரிக்க	டாலர்கள்	இதற்காகெவன
ஒ க்கப்ப கிற .	அலண்ேட	ஆட்சிப்	ெபா ப்ேபற்றால்	சிலிேய	இ ளில்	 ழ் ம்
என	வதந்திக ம்,	 கங்க ம்	நா 	 வ ம்	கிளப்பி	விடப்ப கின்றன.	

இதற்ெகன	பத் 	நா களிலி ந் 	பத்திரிக்ைகயாளர்கள்	சாண் யாேகாவில்
வந் 	 விகிறார்கள்.	இவர்கள்	அைனவ ம்	சி.ஐ.ஏ.வின்	சம்பளப்	பட் யலில்
இ ப்பவர்கள்	என்பைத	ெசால்லத்	ேதைவயில்ைல.	ரா வத்தினைரக்	கலகம்
ெசய்யச்	ெசால்லி	ஏராளமான	கட் ைரகள்	ெவளியிடப்ப கின்றன.	இதில்
சி.ஐ.ஏவினால்	இயக்கப்ப ம்	EI	Mercurio	பத்திரிைகக் ப்	பிரதான	பங் ண் .	

சிலியின்	ரா வ	அதிகாரிக டன்	ரகசிய	ேபச் 	வார்த்ைதகைள
க்கிவி கிற 	அெமரிக்கா.	

இன்ன ம்	இைடயில்	இ ப்ப 	இரண்ேட	நாட்கள்தான்.	

22	அதிகாைல	ஏராளமான	இயந்திரத்	 ப்பாக்கிகைள ம்,	ெவ ம ந் கைள ம்
சிலி	நாட் 	எல்ைலக் ள்	கடத்தி	வ கிற 	சி.ஐ.ஏ.	ஆனால்	எதிர்பாராத	விதமாக
சிலி	நாட் 	ரா வத்	தளபதி	ஸ்னீடர்	அெமரிக்கா	ஆ தங்களால்
ப காயமைடய…	

ரா வத்தின்	ெகா 	அணிவ ப் 	ஆரம்பமாகிற ...	

சகலவித	சதிகைள ம்	 றிய த் 	அலண்ேட	நவம்பர்	3	சிலியின்	ஜனாதிபதியாக
பதவிேயற்கிறார்.	சிலிைய	யா ைடய	 ரண்ட க் ம்	ஆளாகாமல்
யத்தன்ைமேயா 	ஆட்சி	ெசய்வ .	சிலிய	ஏைழகைள	வ ைமயிலி ந்

மீட்ெட ப்ப ...	ேபான்ற	'ெகா ர’	திட்டங்கைள	அலண்ேட	ைவத்தி ந்தேத
அெமரிக்காவின்	இத்தைன	ேகார	தாண்டவத்திற் ம்	 லகாரணம்.	

அலண்ேட	ஆட்சிப்	ெபா ப்ேபற்ற	அ த்த	நிமிடேம,	''அலண்ேடயின்	ஆட்சி
காலத்தில்	ஒ 	 ம் 	 ட	சிலி	நாட் ற் ள்	 ைழய	அ மதிக்கமாட்ேடாம்.''
என	ெகாந்தளிக்கிறார்	அெமரிக்க	 தர்	எட்வர் .	

ஆனால்	சிலியின்	ெபா ளாதாரேமா	ெப ம்பா ம்	அெமரிக்காைவ	சார்ந்தி ப்ப
என்ப தான்	ேவதைனயான	விஷயம்.	



சிலிக்கான	உதவித்	திட்டங்கைள	3	ஆண் க க் 	நி த்த	உத்தரவி கிற
அெமரிக்கா.	
அெமரிக்க	ஏற் மதி	இறக் மதி	வங்கி ம்,	உலக	வங்கி ம்	 திய	கடன்கள்	ஏ ம்
இனி	சிலிக் க்	கிைடயாெதன	அறிவிக்கின்றன.	

ேப ந் கள்,	கார்க க்கான	உதிரிப்பாகங்கள்	கிைடக்காைமயால்	ெப ம்	சிக்கல்
ஏற்ப கிற .	அைதப்ேபாலேவ	காப்பர்	-	இ ம் 	-	ெபட்ேராலிய
ெதாழிற்சாைலகளி ம்	உதிரிப்பாகங்	க க்கான	தட் ப்பா 	தைலவிரித்தாடத்
ெதாடங் கிற .	ெபா க்கான	 த்	ெதாைகைய ம்	

	

ன்பணமாகக்	ெகா க்க	சிலி	வியாபாரிகள்	 ன்வந்தா ம்	விற்க	ம க்கிறார்கள்
அெமரிக்க	விநிேயாகஸ்தர்கள்.	

சிலி	மக்க க் 	பி த்தமான	உண 	சைமயல்	எண்ெணய்...	
ப தான	ெதாைலக்காட்சிக் த்	ேதைவயான	ஏேத ம்	ஒ 	உதிரி	பாகம்...	
சிகெரட்	

அவ்வள 	ஏன்,	கழிவைறக்	காகிதத் க் க் ட	தட் ப்பா
ஏற்ப த்தப்ப கிற .	

விைள ?

ேபாராட்டம்.	



உண ப்	ெபா ள்க க் 	உதவி	கிைடக்கிறேதா	இல்ைலேயா	ேபாராட்டங்க க்
ஏக	உதவி	அளிக்கிற 	அெமரிக்கா.	
அதில்	 க்கியமான	ஒன் 	தனியார்	லாரி	உரிைமயாளர்கள 	ேபாராட்டம்.
நாட்ைடேய	 க் ம்	இந்த	ேவைல	நி த்தத்திற் ப்	பின்னணியில்	இ ந்

க்கிவி கிற .	சி.ஐ.ஏ.	ேபாராட்டத்தில்	ஈ ப பவர்க க் 	ஆடம்பரமான
உண ம்	ம 	வைகக ம்	தங் 	தைடயின்றி	கிைடக்கின்றன.	

"இவ்வள 	வசதிகைள ம்	யார்	உங்க க் ச்	ெசய் 	த கிறார்கள்?"	என்
ேகட்கிறார்	ஒ 	நி பர்.	
"ேவ 	யார்?	சி.ஐ.ஏ	தான்!”	என் 	சிரித்தப 	பதிலளிக்கிறார்	ஒ 	லாரி
உரிைமயாளர்.	
ஆக...	

ேசாசலிசம்	சிலிக் ப்	ெபா ந்தா 	என்ற	பல்லவிையப்	பா கின்றன
பத்திரிைககள்.	
இவ்வள 	ேபாராட்டங்க க் 	இைடயி ம்,	உ ண்ேடா விட்ட
ன்றாண் க க் ப்	பிற 	மீண் ம்	வ கிற 	ேதர்தல்.	
கவரியற் ப்	ேபாய்வி வார்	அலண்ேட	என்கிற	ஏகப்பட்ட

க த் க்கணிப் கைளத்	தவி 	ெபா யாக்கிவிட் 	1973	மார்ச்சில்	மீண் ம்
அேமாக	ெவற்றி	ெப கிறார்	அந்த	மக்கள்	தைலவர்.	இந்த ைற	அவ க்
கிைடத்த	வாக் 	கடந்த	ேதர்தைல	விட	எட் 	சதவீதம்	அதிகம்.	

அட	இனி ம்	 ன்றாண் களா?	
சிலியின்	எதிர்கட்சிகள்	தங்க க் க்	கிைடத்த	ேம ம்	 ன்றாண்
தண்டைனக் 	எதிராக	சிலிர்த்ெத கின்றன.	

அலண்ேட க் 	அதிகரித் விட்ட	மக்கள்	ெசல்வாக்ைகக்	கண் 	ஆத்திரத்தின்
உச்சிக் ச்	ெசல்கிற 	அெமரிக்கா.	

சிலியின்	எதிர்க்கட்சியான	Partia	y	Liberated	ேநர யாக	சி.ஐ.ஏ. டன்	கரம்
ேகார்த் க்	களம்	 திக்கிற .	

மீண் ம்	லாரி	ஸ் ைரக்
ெதாட ம்	தட் ப்பா 	

டேவ	ெகாஞ்சம்	ப ெகாைலகள்!	
1973	ஜூன்	-	ஜூைல	-	ஆகஸ்ட்	-	ெசப்டம்பர்	ஆகியைவ	சிலியின்	வரலாற்றில்
ரத்தக்கைற	ப ந்த	மாதங்கள்.	



சிலியின்	ரா வத் க் ள்	ஊ விய	சி.ஐ.ஏ.	பல	ேமஜர்	ெஜனரல்கைள
விைலக் 	வாங் கிற .	

பலர்	மர்மமான	 ைறயில்	ெகால்லப்ப கிறார்கள்.	

உச்சகட்டத்	தட் ப்பாட் ன்	விைளவாக	கள்ள	மார்க்ெகட்	விற்பைன	ெகா 	கட் ப்
பறக்கிற .	

தனியார்	ேப ந் கள்	நி த்தப்ப கின்றன.	

சத் ண 	பற்றாக் ைறயின்	விைளவாக	6	லட்சம்	 ழந்ைதகள்	மனநிைல
பாதிப் க் 	ஆளாகியி ப்பதாக	டாக்டர்	அலண்ேட	அறிவிக்கிறார்.	

கி பாவின 	 ண்ணறி ப்	பிரிவின்	ஆேலாசைனயின்	ேபரில்	ரா வத்தில்	ெபரிய
கைளெய ப் 	நடக்க	இ க்கிற 	என ம்	
ேசாவியத்	 னியன 	நீர் ழ்கித்தளம்	அைமயப்	ேபாகிற 	சிலியில்	என ம்
அவ ைற	அள்ளி	வீ கின்றன	சி.ஐ.ஏ.	ஊதியம்	ெப ம்	பத்திரிைககள்.	
ஆனால்	அெலண்ேட	ெசய்த	மாெப ம்	தவ 	எல்லாச்சதிகைள ம்	சட்டத்தின்
லமாக	மட் ேம	அ க	ேவண் ம்	என் 	சிலியின 	அரசைமப் ச்	சட்டத்ைத

மட் ேம	நம்பிக்ெகாண் ந்த தான்.	

அேத	ேநரத்தில்	ஆட்சிையக்	கவிழ்க்க	பகிரங்கமாக	ரா வத் க் 	அைழப்
வி க்கிற 	EL	Mercurio	பத்திரிைக.	
ஆட்சிக்	கவிழ்ப் 	நடந் 	விட்டால்...
யார்	யாைரக்	ைக 	ெசய்வ ...

யார்	யாைரப்	பா காப்ப .	

அெலண்ேடைவ	ஆதரிக் ம்	சில	அெமரிக்கர்கள 	பட் யைல ம்	தயாரித் க்
ெகா க்கிற 	சி.ஐ.ஏ.	
அைத	நிைறேவற் வதற்கான	' னித	நாளாக'	ஒ 	நாைளத்	ேதர்ந்ெத த் க்
ெகா க்கிற 	ெவள்ைள	மாளிைக.	

அ 	ெசப்டம்பர்	11.	
ெசப்டம்பர்	11.	
அதிகாைல	டாக்டர்	அலண்ேடயின்	ஆட்சிக்	கவிழ்ப் க்கான	

	

	

ஃபிடல்	காஸ்ட்ேரா டன்	அலண்ேட



	

ெதாடக்கமாக	 ண் விடப்பட்ட	சிலியின்	கடற்பைடப்	பிரி 	ஒன் 	பசிபிக்
ைற கத்தி ள்ள	'வால்பைறேசா'விலி ந் 	 றப்ப கிற .	

575ரக	அெமரிக்க	விமானங்கள்	சிலி	நாட் ன்	வான்ெவளியில்	வட்டமி கின்றன.	

சிலி	நாட் 	எல்ைலயின்	மிக	ெந க்கத்தில்	உள்ள	ெமண்ேடாசாவி ம்…	

அர்ஜண்ைடனாவி ம்	32	அெமரிக்கப்	ேபார்	விமானங்கள்	தைர	இறங் கின்றன.	

சாண் யாேகாவின்	ெத க்களில்	டாங்கிகள்	வலம்	வ கின்றன.	

சிலிக் ம்	உலகத் க் மான	ெதாடர் 	 ற்றாகத்	 ண் க்கப்ப கிற .	

யர த்	தைலவர்	மாளிைக	 ற் ைகயிடப்ப கிற .	

சிலி	நாட் த்	ெத க்களி ம்	ைமதானங்களி ம்	அப்பாவி	மக்கள 	உடல்கள்
ேகட்பாரற் 	கிடக்க...	நதியின்	நிறம்	சிவப்பாகிற .	



	

சிவப் க் 	எதிரான	 த்தமாயிற்ேற...!

	

சித்திரவைதக்	 டங்கள்	திறக்கப்பட் 	அப்பாவி	மக்க க்கான	’ தல்
மரியாைதகள்’	அரங்ேகற்றப்ப கின்றன.	

லிப்பைடயினர்	சிலி	நாட் ப்	ெபண்கள 	பாவாைடகைளத்	 க்கிப்	பார்த் ...	

"அட...	இந்த	நாட் ப்	ெபண்க க் 	உள்ளாைட	அணி ம்	பழக்கம்	 ட
இ க்கிற ."	என் 	ைகெகாட் ச்	சிரிக்கிறார்கள்.
	 யர த்	தைலவர்	மாளிைகைய	 ற் ைகயிட்ட	கவிழ்ப் ப்	பைட	உள்ேள
ைழைகயில்	தன 	 ப்பாக்கியின்	இ தித்	ேதாட்டாைவ ம்	சிலி	நாட்

மக்கள 	நல க்காக	ெசலவழித் விட் 	மண்ணில்	சாய்கிறார்	டாக்டர்	அலண்ேட	
வாஷிங்டனில்	உள்ள	மனிதர்கள்	தங்கள 	வியாபாரத்ைத	அேமாகமாகத்	 வக்க
பைழயப 	தங்கள 	காேசாைலப்	 த்தகங்கைளத்	திறக்கிறார்கள்.	

ஏைழ	எளிய	மக்கள்	ேவ 	வழியின்றி	தங்கள 	வழைமயான	வாழ்க்ைகக் த்
தி ம் கின்றார்கள்.	
சல்வடார்	அலண்ேடவின 	மரணம்	ெசால் ம்	ேசதி	ஒன்ேற	ஒன் தான்:	

மக்கள 	வி தைலைய	ேநசிக் ம்

ஒ 	மார்க்சியவாதி	
கச்சவரம்	ெசய் ம்	ேபா 	 ட

ரத்தம்	வ வைத	வி ம்பாத

ஒ 	மனிதாபிமானியாக
ஏன்	இ க்கக் டா 	என்பைதத்தான்!	

(ஆனால்	இனி	வ வ 	வியத்நாைமப்	பற்றி	மட் ம்	அல்ல)		

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:	ஜூைனட்டா	காஸ்ட்ேரா	-	ஃபிடலின்
சேகாதரி,	ெகன்ன ,	வரதராஜெப மாள்,	எ ர்ேடா	ஃபிைர	
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Ho	Ho	Ho	Chi	Minh

We	shall	Fight	We	shall	Win

-	ஒ 	வியட்நாமிய	 ழக்கம்	
தமிழகத்தின்	ெப ந்திரளான	மக்க க் த்	ெதரிந்த .	 ந்தரத்ைத ம்	அவர்
இயக்கிய	வியட்நாம்	வீட்ைட ம்...	அவர 	பிரஸ் ஜ்	பத்மநாபைனப்	பற்றி ம்தான்!
ஆனால்	எவ்வித	எல்ைலேயாரப்	பிரச்சைனக மின்றி	ஏ கடல்	தாண் 	ஏ மைல
தாண் 	அத் 	மீறி	வந் 	அெமரிக்கப்	பைடகள்	ெகான்ெறாழித்த	35,000	அப்பாவி
மக்கைளப்	பற்றிேயா...	

ஏறக் ைறய	 ப்பதாண் கள்	வைரக் ம்	நடந்த	ஒ 	ஆக்கிரமிப் ப்	ேபார்	பற்றிேயா
...	

ஜ்யம்தான்!	

வியட்நாம்	மக்கள்	பிெரஞ் க்	காலனியாளர்களிடம்	அ ைமப்பட் ந்த	ேநரத்தில்
பிெரஞ் க்காரர்க க் 	உத கிேறன்	என்கிற	ேபார்ைவயில்	 க்ைக	உள்ேள
ைழத்த 	அெமரிக்கா.	

50களின்	 வக்கத்தில்	வந்த	அ .	

ெசன்ற 	என்னேவா	 ப்ப 	ஆண் க க் ப்	பின்னர்.	வியட்நாமின்
மண்ைண ம்	விண்ைண ம்	நீைர ம்	நஞ்சாக்கிவிட் ..	

இந்தியாைவப்	ேபாலேவ	 ற்றாண் 	காலம்	அந்நியரிடம்	அ ைமப்பட் க்	கிடந்த
மண்தான்	வியட்நாம்.	

ஆனால்	அவர்கைள	ஆக்கிரமித்தி ந்தவர்கள்	ஆங்கிேலயர்கள்	அல்ல.
பிெரஞ் க்காரர்கள்.	
அந்தப்	பிெரஞ் க்காரர்க க்கான	அைனத் 	ஆேலாசைனகைள ம்,
உதவிகைள ம்	அளித் 	வந்த 	அெமரிக்கா	மட் ேம.	அளித்த	உதவி ம்
ஆதாயமின்றி	அல்ல.	அவர்கள்	எதிர்பார்த்த	ஆதாயம்	என்ப 	வியட்நாைம
விட் 	பிரான்ஸ்	எக்காலத்தி ம்	விலகாதி த்தேல.	



	

	

ஆனா ம்	அ த்த த் 	வந்த	எதிர்ப்பைலகளால்	 வண் தான்		ேபாயிற்
பிரான்ஸ்	.	இதற்கிைடயில்	வந்த 	இரண்டாம்	உலகப்	ேபார்.	விரட் ய	 	ஜப்பான்
பிரான்ைஸ	வடக்கிலி ந் .	ெதற்கிேலா	பிரிட்டன்	.	ஜப்பான்	வசம்	வடக்	
வீழ்ந்த ம்,	அதிகாரம்	வியட்நாமியப்	ேபாராளிகள்	வசம்	வந் 	ேசர்ந்த .
ெதற்ைகப்	பி த்த	பிரிட்டேனா	மீண் ம்	பிெரஞ் க்காரர்கள்	வசேம	ஒப்பைடத்
விட் 	ஊர்	தி ம்பிய .	

தி ம்ப	வந்த	பிெரஞ் த்	தளபதி	ெசான்னார்:	"நான்	இந்ேதாசீனாவிற் த்	தி ம்ப
வந்தி ப்ப 	இந்ேதாசீனாைவ	இந்ேதாசீனர்க க் 	சீதனமாகக்	ெகா க்க	அல்ல.
எங்கள்	ேநாக்கம்	இந்த	உலைக	கம் னிசப்	பி யிலி ந் 	வி விப்பேத!"	
என் 	உதிர்த்தார்	 த் க்கைள…	

இ 	ேபாதாதா	அெமரிக்காவிற் ...	பிெரஞ் க்கான	நிதி	உதவிைய	ஒ ேகா
டால க் 	உயர்த்திய 	அ .	

1954	வாக்கில்	அதன 	உதவித்	ெதாைக	ஒ 	ேகா ேய	நா 	லட்சம்	டாலர்.	அ
பிரான்சின்	 த்த	பட்ெஜட் ல்	78	சதம்.	இவ்வாறாக	அ 	வியட்நாமின்
விவகாரங்களில்	ேநர யாக	 க்ைக	 ைழத்த	கைத	 வங் கிற .	

1945-46வாக்கில்	நம்ைமப்	ேபால	பல	பகிரங்கக்	க தங்கள்	எ திக்
ெகாண் ந்தவர்தான்	ேஹா	சி	மின்.	

ஆனால்	அவர்	எ திய 	ேசாவியத்-சீனா	-	அெமரிக்கா	-	பிரிட்டன்	என	நான்
வல்லர க க் ..	

பிெரஞ் ப்	பி யிலி ந் 	வி விக்கக்	ேகாரி ம்,	ஐ.நா.வில்	இ 	 றித்த



தீர்மானங்கைள	 ன்ெமாழியக்	ேகாரி ம்தான்.	ஆனா ம்	அெமரிக்கா	அவைர
ஒ 	உண்ைமயான	ேதசியத்	தைலவராக	அங்கீகரிக்கவில்ைல.	மாறாக	அ
அவைர	சர்வேதச	கம் னிச	வைலப்	பின்னலின்	ஒ 	சக்தியாகேவ	தீர்மானித்த .	

ேபாரா ச்	சலித்த	பிரான்ஸ்	ஒ 	ெகளரவமான	பின்வாங் த க்ேக	காத் க்
கிடந்த .	அதற்ேகற்றாற்ேபால்	1952	வாக்கில்	ஒ 	அைமதிப்	ேபச் வார்த்ைத.
அதற்கான	இட ம்	பர்மா	என	 றிக்கப்பட்டாயிற் .	

ஆனால்	வியட்நாமில்	அைமதியா?	அ மதிக்கேவ	 யா .	இனி	பிரான் க்கான
சகல	உதவிக ம்	நி த்தப்ப ம்.	இரா வ	உதவிக ம்	கிைடயாெதன
எச்சரித்த 	அெமரிக்கா.	
இதற்கிைடயில்	வியட்நாமின்	'ெடன்	 ன்	 '	ப திக் 	சி.ஐ.ஏ.வின்	பிரத்திேயக
விமானங்களில்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்ட	16,000	பிெரஞ் ப்	பைடயினர்	 ற்றி
வைளக்கப்ப கின்றனர்	வியட்நாமியப்	ேபாராளிகளால்	இந்த	'ெடன்	 ன்	 ’தான்
பிெரஞ் ப்	பைடகளின்	ேதால்விக்கான	உச்சகட்டம்	.	த மா கிற	பிெரஞ் ப்
பைடக க் 	ேதாள்	ெகா க்கின்றன	அெமரிக்க	சி.ஐ.ஏ.வின 	விமானப்
பைடகள்.	
கண் க்ெகட் ய	 ரத்தில்	ெதன்ப ம்	ேதால்விையத்	தவிர்த் 	அைமதிப்
ேபச்சின்	 லமாக	ெவளிேயறிவிடலாம்	எனத் க்கிற 	பிரான்ஸ்.	அதற் ம்
அ மதிக்க	ம க்கிற 	அெமரிக்கா.	

அெமரிக்காவின 	ேதசியப்	பா காப் க்	 	அன்ைறய	ஜனாதிபதி
ஐஸ்ேனாவ க் 	ஒ 	 றிப் 	அ ப் கிற .	அக் றிப் 	ெசான்ன	ேசதி	இ தான்:	

''பாரீ க் ச்	ெசால் ங்கள்...	இந்ேதாசீனாவில்	வ ப்ெப ம்	கம் னிஸ்ட் கள
ெசல்வாக் க் 	மிரண் 	நிபந்தைனயற்ற	ேபச் வார்த்ைதக் 	உடன்ப வ
உலகின்	 ன் 	வல்லர களில்	ஒன்றான	பிரான் க் 	த தியிழப் …	

	

	



த தி	இழந்த	ேதசத் க்கான	அெமரிக்க	உதவி	என்ப 	ஒ 	நிைறேவறாத	கன 	

என் 	."	

ஆனால்	ேநர 	யாக	வியட்நாம்	விஷயத்தில்	ஊ வ	அெமரிக்காவிற் ம்	இ
சிக்கல்கள்	இ க்கேவ	ெசய்தன.	

1.	அெமரிக்க	காங்கிரசின்	ஒப் தல்	
2.	உலக	நா களின்	ஒத் ைழயாைம	

1954	இல்	"அெமரிக்க	ெசயலர்	டல்லஸ்	வாய்விட்ேட	 லம்பினார்	அெமரிக்கக்
ேகபினட்	 ட்டத்தில்	
”கம் னிஸ்ட் கள 	பி 	இ வ 	எவ்வள 	ஆபத்தான 	என்பைத	உலகின்	பல
நா கள்	உணரேவ	இல்ைல"	
அேத	ஆண் 	ேம	மாத	இ தியில்	அெமரிக்காவின 	ெரட்	ேபார் 	என்பவர்
இந்ேதாசீனாவில்	அெமரிக்கா	ேமற்ெகாள்ளேவண் ய	நடவ க்ைககள்	 றித்த
ஆய் 	ஒன்றிைன	அளிக்கிறார்	அர க் .	அந்த	ஆய்வின்	அரிய
கண் பி ப் தான்	கம் னிசம்	ேவெறங் ம்	பரவா 	அதன்	கால த்	தடங்கைள
ஒட் ெமாத்தமாக	ெபா க் ம்	ெசயலாக	அ 	ஆ தங்கைளப்	பயன்ப த் வ .	

அதற்கான	ஆயத்தமாக,	ெடன்	 ன்	 ைவப்	பா காக்க	வட	வியட்நாமின்
ேடான்கின்	வைள டாைவ	ேநாக்கிப்	 றப்ப கின்றன	அெமரிக்காவின்	இ
ஆ தந்தாங்கிக்	கப்பல்கள்.	ஆனால்	பிெரஞ் த்	தளபதி	ஜார்ஜஸ்	பிடால்ட்ேடா
அல கிறார்,	"மிக	ெந க்கத்தில்	ேபாரா ம்	பிெரஞ் ப்	பைடயினைர ம்
அ 	ஆ தத்	தாக் தல்கள்	பதம்	பார்த் 	வி ம்."	என் .	

ஐ.நா.வின்	அைமதிப்	ேபச் க்கான	நாள்	ெந ங்கிக்	ெகாண் க்கிற .	

அைமதிக் ம்	அெமரிக்காவிற் ம்	ஆகாப்	ெபா த்தம்தாேன	அன்றிலி ந்
இன் வைர.	அைமதி	என்ற டேன	 	பி க்கிற 	சி.ஐ.ஏ.வின்	 ப்
பிரச்சாரம்.	

சீனாவின்	ஆ த	உதவி	ஆரம்பமாகிவிட்ட .	

ேபாரா கின்ற	வியத்மின்க க் 	சர்வேதச	கம் னிச	வைலப்பின்ன க் ள்
ெதாடர் 	இ க்கிற .	

என்ெறல்லாம்	 க்கி	வி கிற 	தன 	பிரச்சாரத்ைத.	ஏெனனில்	அ த் 	வர
இ க்கிற	ஐ.நா.வின்	ெஜனீவாக்	 ட்டத்தில்	கம் னிசத்ைதச்	சாராத	நா கைளப்
பிரித்தாள்	இ 	உதவி	ெசய் ம்	என்கிற	நம்பிக்ைகயில்...	

1954	ஜூனில்	வியட்நாம்	அைமதிக்கான	அமர் கள்	ெஜனீவாவில்	நடந்
ெகாண் க் ம்	ேவைளயிேலேய	வியட்நாமில்	பல	பக்கம்	பிரிந்தி க் ம்	தன



ைண	ரா வத்ைத	ஒன்றிைணக்கத்	 வங் கிற 	அெமரிக்கா.	
பிரிந்தி ந்த	பைடகள்	ஆகஸ் 	வாக்கில்	சரியான	இடத்தில்...	

சரியான	ேநரத்தில்	ஒன்றிைணகின்றன.	

த்தத்ைத	 க் க்	ெகாண் வ ம்	ெஜனீவா	ஒப்பந்தத்ைத	அெமரிக்கா
மட் ம்	ஒற்ைற	ஆளாக	எதிர்க்கின்ற .	

ைகப்பற்றப்	ேபான	பிரான் ம்

அ ைமப்பட்ட	வியட்நா ம்
அைமதிக் 	உடன்பட்டா ம்
ஒத் க்ெகாள்ள	ம க்கிற 	அெமரிக்கா.

	

	

(இ	ந்	த		ேவைளயில்	உங்க க் 	இந்திய	அைமதிப்	பைட	நிைன க் 	வந்தால்
அதற் 	நான்	எந்த	விதத்தி ம்	ெபா ப்பாக	 யா .)	

	ேவைளயில்தான்	பிலிப்ைபன்சில்	தன 	'தி ப்பணிகைள’	 த் 	-	விட் த்
தி ம் கிறான்	ேலண்ஸ்ேடல்.	சி.ஐ.ஏ.வின்	 ன்னணி	ஆசாமி.	இந்த	ஆசாமிைய
ைவத் 	பல	நாவல்கள்	எ தப்பட் க்கின்றன.	அதில்	ஒன் தான்	The	Ugly
American.	

வியட்நாமில்	அவர்	ஆற்றிய	’ச கப்	பணிகைள’	எட்ேட	எட் 	விஷயங்களில்
அடக்கிவிடலாம்.	
1.	"இேய கிறிஸ் 	வடக்கிலி ந் 	 றப்பட் விட்டார்.	ெதற் 	வியட்நாைம
ேநாக்கி..”

"கன்னி	ேமரி	கிளம்பி	விட்டார்	வடக்கிலி ந் .."

என	சமய	ேநாய்	பீ த்தி ந்த	கி ஸ் வர்கைள	ேநாக்கி	
எண்ணற்ற	பிர ரங்கைள	விநிேயாகித்த .	



2.	"கம் னிச	ஆட்சிக் 	மக்கள்	எவ்விதம்	அ பணிய	ேவண் ம்"	என
அச் த்தல்கைளச்	 மந்த	வண்ணம்	பல்லாயிரம்	 ண் ப்	பிர ரங்கள்	ெபாய்யாக
வட	வியட்நாமிலி ந் 	கம் னிஸ் களின்	ேபரால்	அளித்த .	

3.	ெதற் 	வியட்நாமிலி ந் 	வடக் க்	 ெபயர்பவர்கைளக்	 டா 	என
எச்சரிக் ம்	எண்ணற்ற	 ண் ப்பிர ரங்கள்	

4.	அேத	ேவைளயில்	’வடக் தான்	எங்கள 	நிம்மதியான	வாழ்விடம்'	என்கிற
ேபார்ைவயில்	அெமரிக்காவின்	உளவாளிகைள	மக்கள்	ேவடத்தில்	 ேயற
ைவத்த ...	

5.	ஹனாயில்	உள்ள	ேப ந் 	கம்ெபனிக க் 	ெபட்ேரால்	ெகாண் 	ெசல் ம்
ழாய்கைள	பாழ்ப த்தி	காலப்ேபாக்கில்	அதன 	எஞ்சின்கைள	ெசயல்படா

ேசதப்ப த்திய ...	

6.	வடவியட்நாமின 	இ ப் ப்பாைதகைள	ஜப்பானில்	 காமிட் ந்த	சி.ஐ.ஏ.வின்
ெதாழில்	 ட்பக்	 ைவப்	பயன்ப த்தி	ப ப்ப யாகத்	 ர்ந் 	ேபாகச்	ெசய்த .	

7.	சீனர்கள்	 றித்த	ெபாய்யான	வதந்திகைள	வட	வியட்நாமியரிைடேய	பரப்பிய .
(ெகாைல	-	ெகாள்ைள	-	பாலியல்	வன் ைற	என...)	

8.	ெதற் 	வியட்நாமிய க் 	ஆ த ம்,	ரா வப்	பயிற்சி ம்	அள்ளி	வழங்கிய .	

என	எட் 	எட்டாக	மனித	வாழ்க்ைகையப்	பிரித் க்	ெகாண்ட	'மகான்’தான்
ேலண்ஸ்ேடல்.	

அேத	ேநரத்தில்	சர்வேதச	நா கள 	ேமற்பார்ைவயில்	வட	வியட்நாைம ம்,	ெதன்
வியட்நாைம ம்	இைணத் 	அதற்கான	ஒ 	தைலவைரத்	ேதர்ந்ெத ப்பதற்கான
ேதர்தல்	நாைள	.	நிச்சயிக்கிற 	ஐ.நா.	உள் ர	ேதர்தைல	ெவ த்தா ம்	ஒப் க் :
வரேவற்கிற 	அெமரிக்கா.	
ஆனால்	ெதன்	வியட்நாைம	அெமரிக்காவின்	உதவிேயா 	ஆதிக்கம்	ெச த்தி
வ ம்	அதன்	ஜனாதிபதி	'நிேகா	 ன்	 யம்'	மட் ம்	ேதர்த க் 	ஒப் ெகாள்ள
ரண் 	பி க்கிறார்.	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	ஐஸ்ேனாவர்	ெதாடங்கி

ெதன்	வியட்நாமின்	நிேகா ன்	 யம்	வைரயி ம்	 ரிந்தி ந்த	உண்ைம	-	ேதர்தல்
என் 	வந் விட்டால்	ேஹா	சி	மின்ன 	ெவற்றி	என்ப 	எந்தக்	ெகாம்பானா ம்
த க்க	 யா 	என்ப தான்.	அதற் ப்	பிற ம்	வ மா	ேதர்தல்?	
பிெரஞ் க் 	அ த்தப யாக	ஆக்கிரமித்த	அெமரிக்கர்கள்	அள்ளி	வீசிய	வாசகம்
'உலகப்	 கழ்’	ெபற்ற .	அ 	

"உங்கள்	இதயங்கைள ம்...	 ைளகைள ம்	எங்களிடம்	ெகா ங்கள்.	உங்கள்
மண்ைணப்	ெபான்னாக்கிக்	காட் கிேறாம்."	



ஆனால்	அந்த	அெமரிக்க	ெவற்றிக் த்	ேதைவப்பட்ட 	ஒன்ேற	ஒன் தான்.	

	

அ தான்	ச க	மாற்றம்.
அதற் 	இன்ெனா 	ெபய ம்	உண் ,

அதன்	ெபயர்:	ேசாசலிசம்.	

	

'ேபாப்	ஆக	நிைனப்பவன்
ரட்சி	ெசய்யமாட்டான்

ரட்சி	ெசய்ய	நிைனப்பவன்	

ேபாப்	ஆக	மாட்டான்'	என்கிற	ஊரறிந்த	பழெமாழி	ஒன் 	உண் .	ச க	மாற்றம்
நிகழவா	அெமரிக்கா	அங்ேக	அ 	எ த் 	ைவத்த ?	

சங்கராச்சாரிக் ம்	ச க	நீதிக் ம்	எவ்வா 	சம்பந்தேமயில்ைலேயா,	அவ்வாேற
ச க	மாற்றத்திற் ம்	அெமரிக்கா க் ம்..	

சீனர்கள்.
பிெரஞ் க்காரர்கள்.	
ஜப்பானியர்கள்..	

மீண் ம்	பிெரஞ் க்காரர்கள்	என	ஆண்டாண் 	காலமாய்	அ ைமப்பட் க்	கிடந்த
வியட்நாமிய	மக்க க் த்	ெதரி ம்	.	தங்கள 	வி தைலக்கான	விைல
என்னெவன் .	வி தைலக்கான	"வழிைய”	அெமரிக்கா ம்	ஓரள க் க்
காட்டத்தான்	ெசய்த 	தன 	பீனிக்ஸ்	தாக் தல்களின்	(Phoenix	Program)
லம்.	

ஒட் 	ெமாத்தமாக	வியட்நாமியக்	கிராமங்கைளச்	 ற்றி	வைளத் 	மக்கைளக்
ைக 	ெசய்வ ...	

விரல்களில்	ெதாங்க	விட் 	சித்ரவைத	ெசய்வ ...	(Airplane	Ride)	

விைரகைள	இ க்கியால்	பி த் 	இ த் க்	கதற	ைவப்ப .	

நகங்கைள	விரல்களில்	இ ந் 	ஒவ்ெவான்றாக	பி ங்கி	எ ப்ப 	

உடல்	உற 	உ ப் கைள	ெவட் ச்	சிைதப்ப 	...	ஓரினச்	ேசர்க்ைகயில்	கட்டாயமாக
ஈ பட	ைவப்ப .	

என்பன	அெமரிக்கர்கள்	கண் பி த்த	ஒட் ெமாத்த	'வி தைலக்கான’	வழிகள்.	



சில	ேநரங்களில்	மனிதாபிமானத்ேதா 	நடந் ெகாண்ட	அெமரிக்கர்க ம்	சிலர்
உண் .	அவர்கள்	மற்றவர்கைளப்	ேபால்	சித்திரவைத	ெசய்யாமல்
பறந் 	ெகாண் க் ம்	விமானங்களில்	நீதி	விசாரைண	நடத்தி	3000	அ ேயா
4000	அ ேயா	வானிலி ந் 	' ற்றவாளிகைள’	ெவளிேயற்றி	வி வார்கள்.

	

இந்த	பீனிக்ஸ்	நடவ க்ைககளில்	20,587	ேபர்	மட் ேம	ெகால்லப்பட்டதாக	ஒப் க்
ெகாள்கிறார்	அப்ேபா 	வியட்நாமிலி ந்த	சி.ஐ.	ஏ.	அதிகாரி	வில்லியம்	ேகால்ைப.
அதில்	85	சதவீதம்	ேபர்	ெகால்லப்பட்ட	பிற 	வியட்நாமியப்	ேபாராளிகள்	என்
அைடயாளம்	கண் பி க்கப்பட்டவர்கள்.	ெவ ம்	40,944
(நாற்பதாயிரத் 	ெதாள்ளாயிரத் 	நாற்பத்தி	நான் 	மட் ம்)	ேபர்தான்
இம்மண் லக	வாழ்விலி ந் 	வி தைல	அைடந்தவர்கள்	என்கிற 	ெதன்
வியட்நாம்	அர
ெபாய்ப்	பிரச்சாரங்கள்...	அச் த்தல்கள்...	சித்ரவைதகள்...	ப ெகாைலகள்...
விஷவா த்	தாக் தல்கள்	என	அைனத்ைத ம்	மீறி	அெமரிக்கப்	பைடகைள
பந்தா கிற 	வியட்நாமின்	மக்கள்	பைட!	
விண்ணில்	பறந்த	அெமரிக்க	விமானங்கைள	வீழ்த்தி	வீதியில்	இ த்
விைளயா கிறார்கள்	வியட்நாமியச்	சி வர்கள்.	

வட	வியட்நாமின 	அஞ்சல்	தைலேய	அெமரிக்க	விமானங்கைள	வீழ்த் ம்
படங்கேளா 	அச்சாகிற .	

ஒ க் ைறகைள	மீறி	எ ந் 	நிற்கிற 	மக்கள்	எ ச்சி.	
உலக	வரலாற்றிேலேய	 தல்	 ைறயாக	ேதால்விையத்	ெதாட் ப்பார்க்கிற
அெமரிக்கா.	தங்க க்கான	 ைதமணலாக	வியட்நாம்	மண்	மாறியி ப்பைதக்
கண் 	மிரட்சி டன்	ேயாசிக்கத்	ெதாடங் கிற .	

விைள ?	மிகச்	சரியாக	1973ம்	ஆண் 	ஜனவரி	27	



வியட்நாம்	மக்கள 	அைமதிக் 	வழிவி ம்	 கமாக	ேபாைர	 க் க்
ெகாண் 	வ ம்	ெஜனீவா	ஒப்பந்தத்தில்	ைகெய த்தி கிற 	அெமரிக்கா.	
அதற் 	அ த் 	ஐந்தாவ 	நாள்	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	நிக்சனிடமி ந் 	ஒ
க தம்	வட	வியட்நாம்	பிரதம க் 	வந் 	ேச கிற .	

1.	எந்தெவா 	அரசியல்	நிபந்தைனக மற் 	ேபா க் ப்	பிந்ைதய	ம 	சீரைமப் ப்
பணிக க் 	உதவக்	காத்தி க்கிற 	அெமரிக்கா	(அன்றிலி ந் 	இன் வைர
இேததான்	இவ க க் ப்	ெபாழப் )	

2.	ேபாரினால்	ஏற்பட்ட	இழப் க க் 	ஈ கட் ம்	 கமாக	320	ேகா 	அெமரிக்க
டாலர்கைள	தர	ஒப் க்	ெகாள்கிற .	

ஆக	க தம்	என்னேவா	ெபரிதாக	எ திக்	கிழித்தா ம்	காலணா	 ட
ெகா க்கவில்ைல	அெமரிக்கா.	ஆனால்	எ ச்சி	நைடெபற்ற	காலத்தில்
வியட்நாைம	விட் 	ெவளிேயறி	பிற்பா 	சதி	ேவைலக டன்	தி ம்பிய
லிப்பைடக க் 	டன்	கணக்கில்	டாலர்கைளக்	ெகா த்த 	அெமரிக்கா.

ேபாதாக் ைறக் ம்	ெபா ளாதாரத்	தைடைய	 ன்ெனப்ேபாைத ம்	விட
அ த்தமாக	அ ல்ப த்தத்	ெதாடங்கிய 	அ .	ேபார்	 ந்த	பிற
வியட்நா க்கான	பால்	ப டர்	ஏற் மதிக் க்	 ட	தைடவிதித்தார்
'இங்கிலாந்தின்	அன்ைன	ெதரசா‘	மார்க்க்ரட்	தாட்சர்	

	

	

இ ப்பி ம்	நண்பர்கேள	...	

அெமரிக்கா	வியட்நாம்	மண்ைண	விட் 	அகன்றா ம்	அ 	 விச்	ெசன்ற	டன்
கணக்கிலான	தரவரக்	ெகால்லிகள்	இன்ன ம்	அதன்	பணிைய	ெசய்
ெகாண் தான்	இ க்கின்றன.	

அ 	வியட்நாமிய	மக்களிைடேய	 ற் 	ேநாயாக ம்,	 றிப்பாக	ஈரல்கைள	தாக் ம்
ற் 	ேநாயாக ம்,	பல	சந்ததிக க் ம்	ஊ 	விைளவிக் ம்	மரப
ேநாய்களாக ம்,	நரம் த்	தளர்ச்சி	ேநாய்களாக ம்	உலவிக்	ெகாண் தான்
இ க்கின்றன.	



அதி ம்	அெமரிக்கா	வியட்நாமிய	மக்க க் 	அளித்த	மிகப்ெப ம்
'ெகாைடயான'	ைடஆக்ஸின 	பங் 	மகத்தான .	இந்த	ைடஆக்ஸினில்	3
அ ன்ஸ்	மட் ம்	ேபா மான 	நி யார்க்	நகரின்	ெமாத்த	மக்கள்	ெதாைகையேய
கண் ட	ைவப்பதற் .	

இரண்டாம்	உலகப்ேபாரில்	நிகழ்ந்த	ெகா ைமகைள	ெஜர்மனியி ள்ள	நி ரம்பர்க்
தீர்ப்பாயம்	விசாரித்த	ேபா ..	"ஆைணக் க்	கட் ப்படச்	ெசான்னார்கள்.	அைத
மட் ேம	ெசய்ேதாம்.	மன்னித் 	வி ங்கள்''	என் 	கதறினார்கள்	ெஜர்மானிய
வீரர்கள்.	

"மனித	 லத்தில்	நீங்க ம்	ஒ வர்.	ஆைணக் க்	கட் ப்பட	ம த்தி க்க
ேவண் ம்.	அ பவி ங்கள்	தண்டைனைய!"	என்ற 	தீர்ப்பாயம்.	
ஆனால்	அெமரிக்க	நீதிமன்றத்தில்	நி த்தப்பட்ட	ேடவிட்	மிட்ச்ெசல்	என்ற
இைளஞர 	வழக் 	ெகாஞ்சம்	விேனாதமான .	

வியட்நாமிய	மக்கைளக்	ெகால்ல	ம த்ததால்,	ஆைணக் 	அ பணியவில்ைல
என்கிற	 ற்றச்சாட் ன்	ேபரில்	அவைர	சிைறயில்	அைடக்கிற 	அெமரிக்க	அர .	

அங்ேகா	ஆைணக் க்	கட் ப்பட்டதற் 	தண்டைன.	இங்ேகா	ஆைணக் க்
கட் ப்பட	ம த்ததற் 	தண்டைன.	இ தான்	அெமரிக்கபாணி	'நீதி'.	
வியட்நாம்	மீதான	ஆக்கிரமிப் 	 த்தத்ைதப்	ெபா த்தவைர	அெமரிக்க
எ த்தாளர்	'வில்லியம்	பிளம்’மிற் 	எ ம்	ஆதங்கம்	ஒன்ேற	ஒன் தான்.	

	

	

"ஏறக் ைறய	அ ப 	ஆண் க க் ம்	ேமலாக	நாஜிகள 	ேபரழி 	ேவைலகைள
-	நாவல்களாக..	திைரப்படங்களாக	ெசய்திப்	படங்களாக	ெதாைலக்காட்சி
நிகழ்ச்சிகளாக	சர்வ	ெமாழிகளி ம்	ெவளியிட் 	மக்கைள	என் ம்	மறக்க
விடாமல்	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	ேமற்கத்திய	நா கள்,	வியட்நாமிய	மக்கள்
றித் 	மட் ம்	வாையேய	திறக்க	ம க்கிறார்கேள	ஏன்?	

தங்கள 	வாழ்க்ைகேய	இ ள்மயமாகிப்ேபான	அந்த	வியட்நாமிய	ஏைழகளின்



ரைல	யார்	ேகட்கப்	ேபாகிறார்கள்?	

ெகா ம்	சித்ரவைதக க் 	இலக்கான	வியட்நாமிய	அறி 	ஜீவிகளின்
ஓலத்திற் 	யார்	ெசவி	சாய்க்கப்	ேபாகிறார்கள்?"	

	

அ 	சரி...
இன்ைறய	தைல ைற	ேகட்க	நிைனப்பெதல்லாம்...

வியட்நாமா..
அ 	எங்கி க்கிற ?

என் தாேன..

பாவம்	வியட்நாம்.	
(ஆனால்	இனிவ வ 	லிபியாைவப்	பற்றி	மட் ம்	அல்ல)	
ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:	ஐஸ்ேனாவர்,	ேலண்ஸ்ேடல்,	நிேகா
ன்	 யம்,	மார்கெரட்	தாட்சர்	
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லிபியப்	பாைலவனத்தின்	 டாரெமான்றில்	 ம்மர்	கடாஃபி	பிறந்தேபா 	ெதரியா ,
பிற்காலத்தில்	இந்தக்	 ழந்ைத	உலகின்	வல்லரைசேய	ஒ 	ஆட் 	ஆட்டப்
ேபாகிறெதன் .	1942	இல்	பிறந்த	கடாஃபி	லிபியப்	பல்கைலக்கழகத்தில்	பட்டம்
ெப ம்ேபா 	வய 	21.	அத்ேதா 	அவர்	எந்த	ேவைல	வாய்ப்
அ வலகத்திலாவ 	ெபயைரப்	பதி 	ெசய்ய	வரிைசயில்	நின்றி ந்தால்	எந்த
வம் ம்	வந்தி க்கா 	அெமரிக்க	ஆ ம்	வர்க்கத்திற் .	பட்டம்	 த்தவர்
அ த் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த 	லிபியாவின்	இரா வ	அகாடமியில்.	அங் 	கற் க்
ெகாள்ள	ேவண் யைதக்	கற் க்	ெகாண்ட	பிற 	ெவளியில்	வந்த	கடாஃபி	ெசய்த
தல்	காரியம்	லிபியாைவ	ஆண் 	வந்த	மன்னர்	இத்ரிைஸ	ஆட்சியிலி ந்

அகற்றிய தான்.	லிபியாவின்	தைலைமப்	பீடத்தில்	அமர்ந்த
கடாஃபியின்	ஆரம்பக்கால	ஆட்சி	அெமரிக்கா க் 	எந்த	விதத்தி ம்	உ த்தலாக
இல்ைல	என்றா ம்,	அ த்த த் 	வந்த	ஆண் கள்	அெமரிக்கா க்
ஆ தலளிக்கக்	 யதாக ம்	இல்ைல.	1970ல்	கடாஃபி	கலிபியாவில்
காமிட் ந்த	அெமரிக்க	பிரிட் ஷ்	தளங்கைள	அங்கி ந் 	காலி	ெசய்

ெவளிேயற்றிய .	திறந்த	வீட் ற் ள்	 ைழவைதப்	ேபால	 ைழந்தி ந்த
எண்ணற்ற	இத்தாலியர்கள்,	 தர்கைள	வழிய ப்பி	ைவத்த ...	என	அவர்
அ க்க க்காக	எ த்த	நடவ க்ைககள்	அெமரிக்கா க் 	மட் மல்ல	ேமற்கத்திய
நா கள்	பலவற் க் ம்	எரிச்சைலத்தான்	ஊட் ன.

	

ேபாதாக் ைறக் 	அந்நியர்க க் ச்	ெசாந்தமான	பல	எண்ெணய்
நி வனங்கைள	நாட் ைடைம	ஆக்கிய .	லிபிய	மக்க க்கான	வளங்கைள
லிபியர்கேள	அ பவிக்க	ேவண் ம்.	அந்நியர்கள்	அதன்	பலைனக்	ெகாண்
ெசல்வ 	இைறவ க் 	எதிரான	ெசயல்..	என் 	இஸ்லாமிய	நம்பிக்ைகயின்



ஊடாகப்	பல	க த் கைள	மக்களிடம்	ெகாண் 	ெசன்ற 	என்பனெவல்லாம்
அெமரிக்காவிற் 	எந்த	விதத்தி ம்	மகிழ்ச்சி	அளிக்கக் ய	விடயங்களல்ல.
அவர்	என்னதான்	இஸ்லாமிய	நம்பிக்ைககளின்	ஊடாகப்	பல
தத் வங்கைளச்	ெசான்னா ம்	ேமற்கத்திய	உல 	அதற் 	மார்க்சியம்	என்ேற
ெபயரிட் ந்த .	

கடாஃபி	ெகாஞ்சம்	ேவ க்ைகயான	மனித ம்	 டத்தான்.	

''நபிகள்	நாயகம்....	இேய 	...	இவர்க க் 	பிற 	பாைலவனத்திலி ந்
றப்பட் 	வந்த	இைறத் தன்	நான்தான்."	என் டக்	 றியி க்கிறார்.	ஆனால்
அவர்	எைத	எைதேயா	 றினா ம்	எைத	மறந் ம்	 டக்	 றக் டா 	என்பதில்
ெவ 	கவனமாக	இ ந்தார்.	அவர 	க ைமயான	எ த் க்கைள ம்,
உணர் கைளப்	பிரதிபலிக் ம்	ஆணித்தரமான	ேபச் க்கைள ம்	கவனிக் ம்ேபா
அவர்	எந்த	ேவைளயி ம்	மறந் ம்	 ட	அெமரிக்கா	ேபான்ற	ேமற்கத்திய
நா கைள	 ன்னிைலப்ப த்திப்	ேபசியேதயில்ைல.	இ தான்	அவைர
இன்ைறக் ம்	எந்த	விதத்தி ம்	கணிக்க	இயலாத	ஒ 	மர்மமான
மனிதராகேவ	ைவத்தி க்கிற .	

ம்மர்	கடாஃபி	ேமற்கத்திய	எதிரியா?	ஆதரவாளரா?
ேசாவியத்தின்	நண்பரா?	பைகவரா?	

ெபா ைடைமச்	சித்தாந்தத்திற் 	ஆதரவா?	எதிர்ப்பா?	அவர்	யார்?	அவர
ணாம்சம்	என்ன?	எவ க் ம்	ெதரியா .	

1977	ஆம்	ஆண் 	அவர்	ெவளியிட்ட	ப ைம ல்	(Green	Book)	உலகப்	 கழ்
ெபற்ற 	என்பைதக்	காட் ம்	உலகின்	பல	நா களில்	இன்ைறக் ம்	தைட
ெசய்யப்பட் ள்ள	 ல்களில்	இ ம்	ஒன் 	என்பேத	சரியான .
ேசாசலிசத்திற் ம்	 தலாளித் வத் க் ம்	இைடயில்	 ன்றாவதாக	இ க் ம்
ஒ பாைததான்	என 	பாைத...	என் 	அவர்	 வைதக்	ேகட்பவர்க க்
அண்ணாயிசம்	கண் பி த்த	எம்.ஜி.ஆரின்	நிைன ட	வரலாம்.	லிபியாவின்
சி 	நி வனங்கைளத்	தனியார்கள 	ஆ ைகக் ம்,	ெப 	நி வனங்கைள
அரசின 	ஆ ைகக் ம்	உட்ப த் வ 	அவர 	ப ைமப்	 த்தகத்தின்	 க்கியக்
க த் களில்	ஒன் .	"இங் 	எவராவ 	பட் னியில்	இறந்தார்கள்	என்ேறா	...
தாட்ட	வி திகைளக்	கண்டார்கள்	என்ேறா	நி பிக்கட் ம்	பார்க்கலாம்...''	என்ற

கடாஃபியின்	லிபியாவில்	ம க் ம்	தைடவிதிக்கப்பட் க்கிற 	என்ப
ஆச்சர்யமான	ஒன் தான்.	

இைவகள்	இப்ப 	இ க்க...	எந்த	இடத்தில்	வந்த 	இவ க் ம்
அெமரிக்காவிற் மான	ேநர 	ேமாதல்	என்கிறீர்களா?	

அெமரிக்கர்கள 	எண்ெணய்	நி வனங்களில்	கடாஃபி	ைக	ைவத்த	ேபா 	எ ந்த



ப் .	

அவர்கள 	ரா வத்	தளங்கைளக்	காலி	ெசய்தேபா 	சலசலப்பாக	உ மாறி..	

பாலஸ்தீன	வி தைல	இயக்கங்க க் ம்.	ஐரிஷ்	 யர 	பைடக க் ம்	...	பிற
ேபாராளி	அைமப் க க் ம்	எல்லா	 ைறயி ம்	உதவத்	 வங்கியேபா 	அ
ைககலப்பாக	வ ெவ த்த .	

'	பயங்கரவாதிகைள	ஆதரிக்கிறார்	 ம்மர்	கடாஃபி..'	என	ஓலமிட்டார்	அெமரிக்க
சனாதிபதி	ெரானால்ட்	ரீகன்.	

பயங்கரவாதிகைள	ஆதரித்தார்	கடாஃபி	என்பைதக்	காட் ம்	அெமரிக்கா
ஆதரித்த	பயங்கரவாதிக க் 	எதிரான	பயங்கரவாதிகைள	ஆதரித்தார்
என்ப தான்	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	

நிகர வாவில்	அெமரிக்கா	 ண் விட்ட	காண்ட்ரா	கலகக்காரர்கைள
ஆதரிக்கா ,	அதன்	மக்கள்	தைலவர்	ேடனியல்	ஒர்ட்ேடகாைவ	ஆதரித்தார்.	
அங்ேகாலாைவ	அைலக்கழித் 	வந்த	UNITAைவ	ஆதரிக்காமல்...	
	

	

அங்ேகாலா	அரசிைன	ஆதரித்தார்.	
மியாமியில்	இ ந் 	ெகாண் 	கி பாவிற் த்	ெதாடர்ந் 	ெதாந்தர 	ெகா த்
வந்த	நா 	கடத்தப்பட்டவர்கைள	ஆதரிக்கா ...	பிடல்	காஸ்ட்ேராவிற் த்	ேதாள்
ெகா த்தார்.	இைவ	ேபாதாதா?	

'மத்தியக்	கிழக்கின்	மட	நாய்’	என் 	உ மினார்	ரீகன்.	

ஆனால்	 ம்மர்	கடாஃபிக் 	இ ந்த	ச க	விழிப் ணர்வில்	ஒ 	 றாவ
ெரானால்ட்	ரீகனின்	மரப வில்	இ ந்தி க் மா	என்ப 	சந்ேதகம்தான்.	ஆனால்
'பயங்கரவாதி	கடாஃபி	நிகர வாவின்	ஆட்சிையப்	பா காக்க	40	ேகா
அெமரிக்க	டாலர்	ஆ தங்கைள	ெகா த்தி க்கிறார்’	என் 	 க் ரலிட்டார்



ரீகன்.	

1981	ஆகஸ்ட்	19	அன் 	அெமரிக்க	விமானங்கள்	லிபிய	வான்	எல்ைலக் ள்	240
கிேலாமீட்டர்	உள்ேள	அத் மீறி	 ைழந் 	இரண் 	லிபிய	ெஜட்	விமானங்கைள
ட் 	வீழ்த் கிற .	

''இ தான்	உண்ைமயான	சர்வேதச	பயங்கரவாதம்"	
என்கிறார்	கடாஃபி	
கடாஃபிையக்	ெகால்வ தான்	எங்கள 	ஒேர	ேநாக்கம்	என்கிற 	அெமரிக்கா.	

1981	பிப்ரவரியிேலேய	கடாஃபிையக்	ெகால்ல	திட்டமி கிற 	பிெரஞ் 	உள ப்பைட
-	அெமரிக்காவின்	ஆசிேயா .	ஆனால்	எதிர்பாராதவிதமாகப்	பிரான்ஸ்	நாட் ன

யர 	தைலவர்	ேதர்தலில்	கிஸ்கார் 	(Giscard)	ேதாற் ப்ேபாக,	அந்தத்	திட்டம்
ைகவிடப்ப கிற .	1984இல்	சி.ஐ.ஏ.	அளித்த	ெசயற்ைகக்ேகாள்
ைகப்படங்கைள ம்,	ெதாைலத்ெதாடர் 	உதவிகைள ம்	ெபற் க்ெகாண்
கடாஃபிையக்	ெகால் ம்	 யற்சியில்	இறங்கிய	பிெரஞ் 	உள ப்	பிரி க்
இ ைற ம்	ேதால்விேய	கிட் கிற .	

அேத	ஆண் 	ேராமி ம்,	வியன்னா	விமான	நிைலயத்தி ம்	நடந்த	இ 	 ண்
ெவ ப் க க் 	அ நிடல்	தைலைமயிலான	பாலஸ்தீனக்	 ேவ	காரணம்
எனி ம்	அந்தப்	பட் யலில்	லிபியாைவ ம்	ேசர்க்கச்	ெசால்லி	'கமல்த்தனம்'
பண் கிற 	சி.ஐ.ஏ	.	அப் றம்	என்ன	வழக்கம்ேபால்	மீண் ம்	லிபியா	நாட் ன்	மீ
வான்ெவளித்	தாக் தல்தான்.	இத்தைகய	தாக் தல்கைள	எல்லாம்	தன
சினிமா	படப்பி ப் ப்	ேபாலேவ	நிைனத் க்	ெகாண்டார்	 ன்னாள்	ந கர்	ரீகன்.	

ெரானால்ட்	ரீகன்தான்	இப்ப ப்பட்ட	வீர	விைளயாட் களில்	ஈ பட்டார்.	அதற்
ன்னர்	இ ந்த	ஜிம்மி	கார்ட்டேரா	நாகரீகத்தின்	நவீன	வ வம்.	

மிகச்சரியாக	27	ஜூன்	1980.	மத்திய	தைரக்கடல்	மீ 	பறந் 	ெகாண் ந்த
இத்தாலிய	பயணிகள்	விமானம்	ஒன்றிைனக்	 றிைவத் 	ெந ங் கிற 	ஒ
ஏ கைண	.

என்ன	ெசய்வ ...	ஏ 	ெசய்வ 	என	விமானி	ேயாசித் 	5	 ப்பதற் ள்
ஏ கைணயின்	பணி	நிைறேவறி	87	ேபர்கள 	உயிைரக்	 த் 	 க்கிற 	அ .	

அேத	ேவைளயில்	சற் த்	தள்ளி	பறந் 	ெகாண் க்கிற 	ஒ 	விஐபி	யின்
விமானம்.	அந்த	விமானத்தின்	ெபய ம்	வி.ஐ.பி.56	என்ப தான்.	பயணிகள்
விமானத்ைதச்	 க் 	 றாக்கிய	ஏ கைண	எந்த	நாட் ற் ச்	ெசாந்தமான ?
அதன்	மிக	அ ேக	

	ெசன் 	ெகாண் ந்த	விஐபி	விமானத்தில்	அமர்ந்தி ந்த	விஐபி	யார்?
என்ெறல்லாம்	விசாரைணகள்	 க்கிவிடப்ப ம்	ேபா தான்	உண்ைம



ெவளியாகிற .	பயணிகள்	விமானத்ைதத்	தாக்கிய	ஏ கைண	ேநட்ேடா
நா க க் ச்	ெசாந்தமான 	என் ம்.	அ ம்	இத்தாலிக்ேக	ெசாந்தமான
என் ம்	தவறான	வழி	காட் தலில்	அ 	இலக் 	மாறித்	தாக்கிவிட்ட 	என் ம்
ரிய	வ கிற .	

அேத	ேவைளயில்	அேத	ப தியில்	பறந் 	ெகாண் ந்த	அந்த	விஐபி
விமானத்தில்	பயணம்	ெசய் 	ெகாண் ந்த 	ேவ 	யா மல்ல	லிபியாவின்
தைலவர்	 ம்மர்	கடாஃபிதான்	என் ம்	 ரியவர	ேதள்	ெகாட் ய	தி டைனப்	ேபால
விழிக்கின்றன	ேமற்கத்திய	நா கள்	(இந்தப்	ப ெகாைல	நடந்த	அன்ேற	இந்த
ட்டாள்தனமான	தாக் த க் ப்	பின்னணியில்	அெமரிக்கா	இ க்கிற 	என்
தலில்	ெசான்னவர்	கடாஃபிதான்	என்ப 	ேவ 	விஷயம்)	ஆக	ஜிம்மி	கார்ட்டரின்

சாமர்த்தியம்	சந்தி	சிரித்ததற் ப்	பிற 	அரியைண	ஏறியவர்தான்	ரீகன்

	

1986	ஏப்ரல்	5ஆம்	ேததி	ேமற் 	ெபர்லினில்	உள்ள	ஒ 	 தாட்ட	இர 	வி தி
ண் 		ெவ ப் க் 	உள்ளாகிற 	.	அெமரிக்க	இரா வத்தினர்	இ வர்	ெகால்லப்

ப கின்றனர்.	
வழக்கம்	ேபால்	தன 	கார்	அெமரிக்காவின்	சித்தரிப் 	பல்லவிைய	ஆரம்பிக்கிறார்
ரீகன்.	லிபியாதான்	இதற் ப்	பின்னணி.	அதற்கான	அைசக்க	 யாத	ஆதாரம்
எங்கள்	வசம்	இ க்கிற 	என்கிறார்	ரீகன்.	ஆனால்	அந்த	ஆதார ம்	வழக்கம்
ேபால்	உலக	நா க க் க்	காட்டப்ப வதில்ைல.	

இந்த	 ைற	ெகால்லாமல்	வி வதில்ைல	கடாபிைய	எனச்	சீ கிற 	அெமரிக்கா.
'வாய்ஸ்	ஆப்	அெமரிக்கா’	வாெனாலி	"கடாபி	உங்கள 	ேசாகச் ைம.	அவைரப்
பா காக் ம்	எவ ம்	எங்கள 	எதிரிதான்"	என் 	ெதாடர்ந் 	ஒலிபரப் கிற .



ஏப்ரல்	14இல்	அெமரிக்க	விமானங்கள்	 றிைவத் 	தாக்கிய	 ண் க க் 	65
ெபா மக்க ம்	கடாபியின்	வளர்ப் 	மக ம்	இைரயாகிறார்கள்.	இந்தக்	ெகா ரக்
ெகாைலகைளக்	கண் த் 	 ம்மர்	கடாபியின்	இ 	 ழந்ைதகள்	அெமரிக்க
நீதிமன்றத்தில்	தாக்கல்	ெசய்கின்ற	ரிட்	ம 	தள் ப 	ெசய்யப்ப கிற .	அ த்
இதில்	பலியான	65	ேபர்கள 	 ம்பத்தின ம்	 ற்றவாளிகைள
தண் க்கக்ேகாரி	ம 	தாக்கல்	ெசய்கிறார்கள்.	ஆனால்	2000	ப ண்
எைட ள்ள	 ண் கைள	வீசி	அப்பாவி	மக்கைளக்	ெகான்ற	அெமரிக்க
விமானப்பைடக க் 	158	பதக்கங்கைள	அணிவித் 	மகிழ்கிற 	அெமரிக்க
அர .	

ண் 	ெவ ப்ேபா	...	ஏ கைணத்	தாக் தேலா..	கலவரங்கேளா	எ வாயி ம்
அதற் ப்	பின்னணியில்	லிபியாதான்	இ க்கிற 	என் 	தன 	மக்கைள
ைளச்சலைவ	ெசய் 	ைவத்தி க்கிற 	அெமரிக்கா.	சலைவ	ெசய்ய

அவர்க க் 	ஏ 	 ைள?	என் 	நீங்கள்	ேகட்கக்	 டா .	அெமரிக்கர்கள்
எல்ேலா ேம	ரீகன்கேளா,	கார்ட்டர்கேளா,	 ஷ்கேளா	அல்ல	என்பைத ம்	நாம்
கவனத்தில்	ெகாண்டாகத்தான்	ேவண் ம்.	

இைவெயல்லாம்	விட	ேவ க்ைகயான	சம்பவத்ைதப்	பற்றிக்	 றிப்பிட்ேடயாக
ேவண் ம்.	அ தான்	பான்ஆம்	103	(Pan	Am103)	விமானத்	தகர்ப் .	1988
திசம்பரில்	270	பயணிகேளா 	3	

லாக்கர்பி	மீ 	பறந் 	ெகாண் ந்த	பான்ஆம்	103	ரக	விமானம்	ந வானில்
ெவ த் ச்	சித கிற .	அதில்	பாதிப்	ேப க் 	ேமல்	அெமரிக்கர்கள்.	 ப்பறி ம்
நாய்களான	சி.ஐ.ஏ	வினர்	இந்த	நாசேவைலக்கான	காரணத்ைத	உடன யாகக்
கண்டறிந் 	ெவளியி கிறார்கள்.	'என்ேறா	தாங்கள்	ெதரியாத்தனமாகத்	தகர்த்த
ஈரானிய	பயணிகள்	விமானத்	தாக் த க் 	பதில யாக	இன்ைறக்
பாலஸ்தீனிய	வி தைலக்கான	ெவ சன	மக்கள்	 ன்னணிையச்	சார்ந்த	ஜிப்ரில்

வினைரக்	 லிக் 	அமர்த்திக்	ெகான்றி க்கிற 	ஈரான்'	என	அறிவிக்கிற
சிஐஏ.	ஜிப்ரில்	 வினரின்	தளம்	அைமந்தி ப்ப 	சிரியாவில்	எனத்	தன
லனாய்வில்	ெவளியி கிற 	அெமரிக்கா,	அந்த	ேநரம்	பார்த் த்தானா	சதாம்
உேசன்	 ைவத்ைதப்	பி க்க	ேவண் ம்?	



	

சதாைம	ஒ க் வெதன்றால்	எல்ைலேயார	நாடான	ஈரானின்	உதவி ம்,
ஏற்ெகனேவ	பணயக்ைகதிகளாக	ெலபனானில்	உள்ள	ேமற்கத்திய	நா கள
க்கிய	நபர்கைள	வி விக்க	சிரியாவின 	உதவி ம்	தான்	திற ேகால்கள்	எனக்

காலம்	கடந் 	ேயாசிக்கத்	 வங் கிற 	அெமரிக்க	அர .	அப்ப யானால்
லாக்கர்பி	விமானத்	தகர்ப் 	வழக்ைக	யார்	தைலயில்	ேபா வ ?	

	

ேயாசித் 	ேயாசித் ப்	பார்த்த	தில்...	அட..	
இ க்கேவ	இ க்கிற 	லிபியா	5	என் 	உடேன	ஒ 	 க்
வந்த 	அெமரிக்கா.	

வைள டாப்	ேபா க் 	ஈராைன ம்,	சிரியாைவ ம்	 ைணக் 	ைவத் க்
ெகாண்ட	மாதிரி ம்	ஆயிற் .	வழக்கம்	ேபால்	லிபியாைவ	பலிகடா	ஆக்கிய
மாதிரி ம்	ஆயிற் .	என	 	ெசய் 	பான்ஆம்	103	தாக் தலின்	உண்ைமயான
ற்றவாளிகள்	என	இ 	லிபியர்கைளக்	ைக 	ெசய்கிற 	அெமரிக்கா.	அதற்

ஆதாரமாக	அவர்களிடம்	இ ந் 	ைகப்பற்றிய	ஆணித்தரமான	சாட்சியாகச்
ண் 	விரலள 	இ 	இ ம் த்	 ண் கைளக்	காண்பிக்கிற 	அ .

(ேகக்கிறவன்	ேகணப்பயல்ன்னா	எ ைம	 ட	ஏேராப்பிேளன்	ஓட் ம்பா க
அெமரிக்காக்கார க)	ஆனால்	விபத் 	நடந் 	 ன்றாண் க க் ப்	பிற
இலண்டன்	பிபிசி	ேவ 	சில	உண்ைமகைளப்	 ட் 	 ட் 	ைவக்கிற .	

அெமரிக்க	அர 	ைகப்பற்றியதாகக்	காட் ய	மின்ன 	ேநரக்	கணிப் க்	க வி
(Electronic	Timing	Device)	 விச்சர்லாந்தில்	தயாரிக்கப்பட்ட 	என் ம்	
அைத	வாங்கிச்	ெசன்ற 	கிழக் 	ெஜர்மனி	அர 	என் ம்.	

கிழக் 	ெஜர்மன 	இரகசியப்	ேபாலீ க் ம்	பாலஸ்தீன	வி தைலக்கான
ெவ சன	மக்கள்	 ன்னணிக் ம்	உள்ள	உற 	கர்நாடகத் க் ம்	ரஜினிக் ம்
உள்ள	உறைவப்	ேபான்ற 	என் ம்...	
அம்பலப்ப த் கிற 	பி.பி.சி.	ெமாத்தத்தில்	ஈராைன ம்	-	சிரியாைவ ம்
சந்ேதகப்பி யிலி ந் 	தப் விக்க	லிபியாைவப்	பலியாக்கி	இ க்கிற 	அெமரிக்கா
என்கிற	உண்ைம*	உல க் த்	ெதரியவ கிற .	

இந்தத்	தாக் தல்	என்றில்ைல	எந்தத்	தாக் தல்	உலகின்	 ைலயில்	எங்
நடந்தா ம்	அதற் க்	காரணம்	லிபியாதான்	என்கிற	ெபாய்ப்	பிரச்சாரம்	உலக
நா களிைடேய	ஓரள க் 	எ படத்தான்	ெசய்த .	

லிபியாவின்	எண்ெணய்	வ மானத்தில்	ெப ம்ப தி	பல்ேவ 	 ற்ேபாக்
இயக்கங்கள்...	ஆக்கிரமிப் ப்	பைடகள்	பயங்கரவாத	இயக்கங்கள்...	எனப்



பலவற் க் ம்	பணமாக,	ஆ தமாக	அளிக்கப்ப கிற .	மத்தியக்	கிழக்கில்	உள்ள
சி பான்ைம	இயக்கங்கள்...	ஆப்பிரிக்காவி ம்	ஆசியாவி ம்	உள்ள	பல்ேவ
இயக்கங்கள்...	ஐரிஷ்	 யர ப்பைட.	ெதன்	ஆப்பிரிக்காவின்	நிறெவறிக்
எதிராகப்	ேபாரா ம்	அைமப் கள்.	ஜப்பானிய	ெசஞ்ேசைன.	இத்தாலிய	சிவப்
இரா வம்	எனப்	பலவற் க் ம்	லிபியாவின்	ஆதர 	உண் 	என	அெமரிக்கா
அலறிய .	ஆனால்	இதில்	ஓரள 	உண்ைம ம்	இ க்கத்தான்	ெசய்த .	

இைதச்	சாக்கிட் 	அெமரிக்காவின்	அ வ ப்பான	பிரச்சாரேமா	எல்ைல	மீறிப்
ேபான .	

'கடாஃபி	ேபாைத	ம ந் க க் 	அ ைம..!
'உச்ச	கட்ட	ஆண்/ெபண்	பித்தர்..'	
'ெபண்களின்	உைடைய	ரகசியமாக	வி ம்பி	அணிந் 	ம	ெகாள்பவர்	

*	மா த க் 	உட்பட்ட 	

‘ைகயில்	கர 	ெபாம்ைமைய	மன	ேநாயாளிகைளப்	ேபால	 மந் 	ெகாண் ப்பவர்’	
'வலிப் 	ேநாய்க்காரர்..'	

என	மனம்	ேபான	ேபாக்கிெலல்லாம்	தரக் ைறவாக	விமர்சிக்கத்	தயங்கவில்ைல
அெமரிக்க	அர ம்	அதன 	நாேள க ம்.	
எ 	எப்ப ேயா	-	அெமரிக்க	ஆக்கிரமிப் க க் 	எதிரான	லிபியாவின்	 த்தம்
என்ப 	எவைர ம்	வியக்க	ைவக் ம்	ஒன் தான்.	

அவர 	அெமரிக்க	எதிர்ப் 	90க க் ப்	பிற்பா 	ெகாஞ்சம்	வ விழக்கத்தான்
ெசய்த .	

அதற் க்	காரணம்	கடாஃபி	என்பைத	விட ம்	90களின்	 வக்கத்தில்	ஏற்பட்ட
எண்ெணய்	விைல	வீழ்ச்சி	...	
அெமரிக்காைவப்	பைகத் க்	ெகாள்ள	பயந் 	பிற	அேரபிய	நா கள்
பின்வாங்கிய ....	

இைவ	எல்லாவற்ைற	விட ம்	ேசாவியத் 	 னியன்	சிதறிப்ேபான .	

என	பலவற்ைற	ெசால்லலாம்.	
	



	

அவர்	உலெகங்கி ம்	மக்கள்	வி தைலக்காகப்	ேபாரா ய	இயக்கங்க க் த்	
ேதைவப்பட்ட	உதவிகைள	தாேன	 ன்வந் 	ெசய்தார்	என்றா ம்	ேபாராளி
இயக்கங்கள்	எ ?	பயங்கரவாத	இயக்கங்கள்	எ ?	என்பைத	ஓரள 	ப த்தறியத்
தவறியி க்கிறார்	என்பைத ம்	கணக்கில்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அவர்	ஆதரித்த
அேநக	வி தைல	இயக்கங்கள்	அவர்	எதிர்	பார்த்த	அள க் 	இலக்ைக
அைடயாத ம்	கடாஃபி	பின்ேனாக்கி	நகர	ஒ 	 க்கிய	காரணம்.	
	

	

1969இல்	இ ந் 	இன் 	வைரயி ம்	34	ஆண் களாய்	ேமற்கத்திய	நா களின்
பல்ேவ 	தாக் தல்கள்...	ெபாய்ப்பிரச்சாரங்கள்	எனப்	பலவற்ைறத்	தாக் ப்
பி த் த்	 ணிந் 	நிற் ம்	லிபியப்	பாைலவனத்தின்	அந்தக்	கிழச்சிங்கம்	ஒ
நல்ல	த ணத்திற்காகேவ	ப ங்கிக்	கிடக்கிற 	என்ப தான்	எதார்த்தமான
உண்ைம.	
(ஆனால்	இனி	வ வ 	ஈக்வடாைரப்பற்றி	மட் ம்	அல்ல)	

	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்	:	விமானத்	தாக் தல்,	ெரானால்ட்
ரீகன்,	மன்னர்	இத்ரிஸ்,	

ஃபிரான்ஸ்	அதிபர்	கிஸ்கார்ட்	
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ெதன்	அெமரிக்காவி ள்ள	மிகச்சிறிய	நாடான	ஈக்வடார்	ஸ்ெபயினிடமி ந்
வி தைல	ெப ம்ேபா 	ஆண் 	1822.	இக் ட் 	நாடான	ஈக்வடார்	அண்ைட
நா களிடம்	இழந்தைவ	ஏராளம்.	அதன 	பக்கத் 	நாடான	ெப 	நாட்ேடா
ஏற்பட்ட	எல்ைலேயாரச்	சிக்கல்	தீர்ந் 	 ன் 	வ டங்கள்தான்	ஆகிற .
ஈக்வடாரின்	கடந்த	காலத்ைதப்	 ரட் ப்	பார்க் ம்	எவ க் ம்	இந்தியாவின்
நிைன ம்	ஆங்காங்ேக	எ வ 	தவிர்க்க	 யாத .	உத்தரப்	பிரேதசத்தில்	கட்சி
தா வைத	ேதசிய	உரிைமயாக	எப்ப க்	க கிறார்கேளா	அப்ப 	ஈக்வடாரில்
ஆட்சி	மாற்றங்கைள ம்	பார்க்கிறார்கள்.	அதன்	தற்ேபாைதய	 யர த்	தைலவர்

சிேயா	கட்றிஸ்.	 ன்னாள்	தைலவர்	நேபாவா	பல்ேவ 	விசாரைணக்
கமிஷன்களில்	சிக்கிக்	ெகாண் 	கம்பி	எண்ணப்ேபா ம்	நாட்க க்காகக்
காத் க்ெகாண் க்கிறார்.	ஒ ேவைள	’தீர்ப் 	ேததி	 றிப்பிடாமல்’	தள்ளி
ைவக்கப்பட்டால்	தப்பிப்பதற் 	வாய்ப் 	இ க்கிற .	அந்நியக்	கடன்
ள ப களில்	அவர்	 ட்ட 	அதிகமில்ைல	ெஜண் ல்ேமன்..

மன்னிக்க...	கனவான்கேள	ெவ ம்	900	ேகா தான்.	அவ ம்
இங் ள்ளவர்கைளப்	ேபாலேவ	சி.பி.ஐ.	விசாரைண	ேவண் ம்.	சி.பி.எம்.
விசாரைண	ேவண் ம்...	என் 	 ரல்	ெகா த் க்	ெகாண் ப்பேதா
ெடாமினிகன்	 யரசிடம்	அரசியல்	தஞ்ச ம்	ேகாரியி க்கிறார்.	சரி...	இனி	நாம்
நிகழ்காலத்திடமி ந் 	சற் 	விைடெபற் 	கடந்த	காலங்களில்	இந்த	ஈக்வடார்
'உலக	அைமதிக்காக’	ேபாரிட் க்	ெகாண் க் ம்	அெமரிக்க	மாமாக்களால்
எந்ெதந்த	வழிகளில்	சிக்கிக்	ெகாண் 	தவித்த 	என்பைதப்	பார்ப்ேபாம்.	

	

அெமரிக்கா	என்றாேல	அ 	அந்த	நாட் ன்	மீ 	பைட	எ த்த ...	அ 	இந்த
நாட் ன்	மீ 	 ண் 	ேபாட்ட 	என்ப 	மட் மல்லாமல்...	இைவ	எல்லாவற் க் ம்
ன்னர்	அைவகைள	நியாயப்ப த்த	அ 	எைத	எைதச்	ெசய் ம்...	எத்தைகய

நரித்தனமான	ெசயல்களில்	ஈ ப ம்	என்ப தான்	இனி	நாம்	கவனிக்க	ேவண் ய
விஷயம்.	
'சிறீ	ெஜேயந்திர	சரஸ்வதி	ஜகத் 	சங்கராச்சாரியார்	ஸ்வாமிகள்'	தீண்டாைம
றித் ப்	ேப ம்	ேபா 	உங்க க் 	எதில்	சிரிக்கலாம்	என் 	ேதான் ம்?	

அேரபியப்	ெபட்ேரால்	ரதத்தில்	யாத்திைர	வ ம்	 ேதசி	 கழ்	 ர்த்தி
’WTOைவ	விட் 	பாரதேம	ெவளிேய '	என் 	 ழங் ம்	ேபா 	எதில்	சிரிப்பீர்கள்



நீங்கள்?	
அப்ப த்தான்...

'வ ைமைய	ஒழிப்ேபாம்..!
' தலாளித் வம்	ஒழிக..'
'அெமரிக்கா	ஒழிக..	

என் 	அெமரிக்க	சி.ஐ.ஏ.வாேலேய	உ வாக்கப்பட்ட	ேபாலிப்	ெபா ைடைம
இயக்கங்கள்	ஈக்வடாரில்	 ரல்	ெகா த்தன.	ஆனால்	சிரிக்கத்தான்	ஆளில்ைல.
உண்ைம	ெதரிந்தாலல்லவா	சிரிக்க?	
ஒ 	சதவீதம்	மக்கள்	மட் ம்	வசதியான	நிைலயி ம்	மற்றவர்கள்	மாதம்	500
பாய்க் ம்	கீழான	சம்பாத்தியத்தி ேம	வாழ்ந்தனர்.	இத்தைகய	ஏைழ	எளிய

மக்களால்	ஆட்சிக் 	வந்த	ெவலாஸ்ேகா	இபாரா	ெக பி களற்ற	 தந்திரமான
ஆட்சிையேய	வி ம்பினார்.	பா பாடற் 	எல்லா	வித	பிரிவின க் ம்	ஏதாவ
பயன்	விைளவிக் ம்	விதமாக	அவர 	ஆட்சி	நகர்வதற்ேக	ஆைசப்பட்டார்.	

க்கமாகச்	ெசான்னால்	பிடல்	காஸ்ட்ேராைவப்	ேபால	 ணிந் 	அெமரிக்காைவ
எதிர்ப்பவ ம்	அல்ல	அல்ல 	அவர்	ஒ 	ேசாசலிசவாதி ம்	அல்ல.	

ஆனா ம்	அடங் மா	அெமரிக்கா?	
திதாகப்	ெபா ப்ேபற்ற	இபாராவின்	ஈக்வடார்	அர 	இப்ப த்தான்	இ க்க
ேவண் ம்	என	இ 	கணக் கள்	ேபாட்ட 	அ :	

ஒன் 	:	கி பா டனான	உற கைள	ஈக்வடார்	 ண் த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

இரண் 	:	ஈக்வடாரில்	உள்ள	ெபா ைடைமவாதிகைள	அடக்கி	ஒ க்கி	ைவக்க
ேவண் ம்.	



	

ெவலாஸ்ேகா	இபாரா

இரண்ைட ம்	ெசய்யவில்ைல	இபாரா.	
இவ்வி 	அெமரிக்கக்	'ெகாள்ைக’கைள ம்	ஈக்வடாரில்	ெசயல்ப த் வதற்கான
வாய்ப் 	 தல்	 ன்றாண் களில்	மிகக்	 ைறவாகேவ	இ ந்த 	சி.ஐ.ஏ. க் .
ஆனா ம்	அதற்காக	 ம்மா ம்	இ க்கவில்ைல	சி.ஐ.ஏ.	அதன 	தைலமைற
நடவ க்ைககள்	ெதாடர்ந்தன.	என்ெனன்ன	நடவ க்ைககளில்	சி.ஐ.ஏ.	ஈ பட்ட
என்பைத	உலகம்	உணர்ந் 	ெகாண்ட 	பிலிப்	அகி	 லமாகத்தான்.
சி.ஐ.ஏ.விலி ந் 	ெவளிவந்த	இந்த	உளவாளி	எ திய	Inside	the	Company
என்கிற	 ல்	ஈக்வடாரில்	அ 	என்ெனன்ன	லீைலகைளச்	ெசய்த 	என்பைத
ட் ப் ட் 	ைவத்த .	ஏெனனில்	ஈக்வடாரின்	தைலநகர்	 ய்ட்ேடாவில்
தங்கியி ந் 	தைலமைற 	ேவைலகைளச்	ெசய்ய	அ ப்பப்பட்டவர்தான்	இந்த
பிலிப்	அகி.	
சி.ஐ.ஏ	வின்	 தல்	திட்டம்	கண் க் த்	ெதரிந்த	எல்லா	அரசியல்
இயக்கங்களி ம்	ஊ வ .	

அ 	இட சாரிகளாக	இ ந்தா ம்	சரி...
அ 	வல சாரிகளாக	இ ந்தா ம்	சரி...	
இந்த	ஊ வல்	கீழ்மட்டத்தில்தான்	என்றில்ைல,	அைவகள 	தைலைமப்	பீடம்
வைரயி ம்	நடக்க	ஆரம்பித்த .	ஊ வதற் 	இடேதா	வலேதா	எந்த
இயக்கங்க ம்	இல்லாத	இடங்களில்	ெவ மேன	திண்ைணயில்	ப த் த்

ங்கிக்ெகாண் க் ம்	என் 	நீங்கள்	எண்ணினால்	நீங்கள்	ஒ 	 த்த...	

அப்ப ெயல்லாம்	 ம்மாயி க்க	அ ெவன்ன	தமிழக	காங்கிரஸ்	கட்சியா	என்ன?
ஊ வ	இயக்கேம	கிைடக்காத	இடங்களில்	அ ேவ	ஒ 	 	இயக்கத்ைத
ஆரம்பித் வி ம்.	அ ம்	'ேதசத்தின்	நலனில்	மாளாத	அக்கைற	ெகாண்ட

மகன்கள்'	என்ற	ேபார்ைவயில்	...	இந்த	ெலட்டர்ேபட்	இயக்கத்திற்
வக்காலத் 	வாங்க	உள் ர்	பிரபலங்களில்	ஓரி வைர	வைளத் ப்	ேபா ம்	சி.ஐ.ஏ.
இவர்கள 	ஒேர	ேவைல	"கி பாவின்	திட்டமி தலின்ப 	அரசாங்கத்தில்
இட சாரிகள்	ஊ விவிட்டார்கள்"	என் 	ஊைளயி வ தான்.	

ேவ 	சில	பிரபலங்கேளா	அெமரிக்க	உள ப்பிரிவால்	தயாரிக்கப்பட்ட	உைரைய
அப்ப ேய	தி ப்பி	வாந்தி	எ ப்பார்கள்...	
வாந்தி	எ த்தைத	அப்ப ேய	வாரி	எ த் 	ஒ 	பத்திரிக்ைகயின்	ஆசிரியேரா
பிரபல	கட் ைரயாளேரா	பாராட் 	பக்கம்	பக்கமாக	எ தித்	தள் வார்கள்.	



(இந்த	இடத்தில்	ேசா.	இராமஸ்வாமி	ேபான்ேறார்	நிைன க் 	வரேவ	 டா .
ேதாழர்கேள...	அ 	மகாதப் .)	

இந்த	ேநரத்தில்	உலகத்	தமிழர்களின்	ஒேர	தைலவர்…

	பலேகா த்	தமிழர்கள 	ெநஞ்சில்	என் ம்	நிைலத் 	நிற் ம்	ஒேர	தைலவர்...	
ஒேர	ெதாண்டர்	 ப்ரமண்யன்	ஸ்வாமியின்	நிைன 	வ வ 	மட் ம்	தவிர்க்க

யாததாகிற .	அைத	சி.ஐ.ஏ.	உளவாளி	என்ற	எவேரா	 ற்றம்	சாட் யேபா
தி ப்பிச்	ெசான்ன 	அ :	

	

	

"என்ைன	சி.ஐ.ஏ.	என்பவர்க ம்	நிச்சயம்	சி.ஐ.ஏ.	வாகத்தான்	இ க்க	 ம்	.
ஏெனன்றால்	ஒ 	சி.ஐ.ஏ. க் 	தான்	இன்ெனா 	சி.ஐ.ஏ.ைவத்	ெதரி ம்"	என் .	

ஆனால்	ஈக்வடாைரப்	ெபா த்த	வைர	கைதேய	ேவ .	தைலநகர்	 ய்ட்ேடாவில்	

காமிட் ந்த	சி.ஐ.ஏ.	உளவாளி	பிலிப்	அகி	அன் 	 ங்கி	எ ந் 	ேசாம்பல்
றித் 	வழக்கம்ேபால்	ெசய்தித்தாைளப்	பிரிக்கிறார்.	ெசய்தித்தாைளப்

பார்த்தவர்	தைல	 ற்றிக்	கீேழ	விழாத	 ைறயாக	தி க்கிட் ப்	ேபாகிறார்.	காரணம்
அதில்	வந்தி ந்த	ஒ 	விளம்பரம்தான்.	'ஈக்வடாரின்	கம் னிச	எதிர்ப் 	 ன்னணி'
எ ம்	இயக்கத்தின்	ெபயரில்	அ 	ெவளியாகி	இ ந்த .	இதற் 	ஏன்	அவர்	அதிர
ேவண் ம்?	அதற் ம்	காரணம்	இ க்கிற .	ஏெனனில்	உளவாளி	பிலிப்	அகி
நடத்திவந்த	 பாக் ர்	இயக்கத்தின்	ெபய ம்	ஈக்வடாரின்	கம் னிச	எதிர்ப்
ன்னணிதான்.	

சி.ஐ.ஏ.	உளவாளிக் த்	ெதரியாமேலேய	மற்ெறா 	உளவாளி..	
அ ம்	ஒ 	உளவாளி	நடத்தி	வந்த	இயக்கத்தின்	ெபயரிேலேய	மற்ெறா
இயக்கம்.	

சத்தேம	ேபாடாமல்	தன 	இயக்கத்தின்	ெபயைர	மாற்றிக்	ெகாள்கிறார்	பிலிப்	அகி,
ேவ 	வழி?	



சி.ஐ.ஏைவப்	ெபா த்தவைர	உைழக் ம்	மக்கைளக்	 ழப்பி	அ க்க	அ	 தல்
மன்னிக்க...	A	 தல்	Z	 ய	 ப் 	அைமப் கைள	உ வாக் வ ...	

மாற் வ

பலவற்ைற	இைணப்ப ...

சிலவற்ைற	இ த் 	 வ ...	

அர்ப்பணிப் 	மிக்க	 ரட்சிகர	இயக்கங்களில்	ஊ வ ...	

வீரியமிழக்கைவப்ப ...	

அப்ப ம்	 ணிேவா 	நிற்பவர்கைளக்	கைளந்ெதறிந் விட் 	 திய	ேபாலிகைள
அதில்	ெபா ப்ேபற்க	ைவப்ப 	ேபான்றைவதான்	அதன்	தி ப்பணிகள்.	
இந்த	உள க்	 ம்பல்	தன 	தி விைளயாடல்கைளச்	ெசயல்ப த்த	 ன்
க்கியமான	இலக் கைளத்	ேதர்ந்ெத த்தி ந்த .	

1.	பத்திரிைககள்
2.	அர த் ைறகள்
3.	இரா வம்	

பத்திரிைககைளப்	ெபா த்தவைர	லத்தீன்	அெமரிக்க	நா கள்	என
அைழக்கப்ப ம்	ெபாலிவியா	-	ெப 	-	ெமக்ஸிேகா		ேபான்ற	நா களில்	ெவளியான
கம் னிஸ் கைளப்	பற்றிய	வதந்திகள்,	ெபாய்கள்	ேபான்றவற்ைற	ஈக்வடாரி ம்
ம பிர ரம்	ெசய்வ ...	

சி.ஐ.ஏ.	அதிகாரிகளால்	தயாரிக்கப்பட்ட	கம் னிச	எதிர்ப் ப்	பிரச்சாரங்கள்
ெபயரிடப்படாத	தைலயங்கங்களாக	பத்திரிக்ைககளில்	ெவளியா ம்.	இைதேய
உண்ைம	என் 	நம்பி	ேவ 	பத்திரிக்ைககளில்	 க் களாக	எ திக் விக் ம்

க் 	எ த்தாளர்க ம்	உண் .	எ 	எப்ப யாயி ம்	சி.ஐ.ஏ	வின்
எண்ணங்கைளப்	பிரதிபலிக் ம்	 க் 	எ த்தாளர்கள்	வைரக் ம்	உள த்
ைறயிடமி ந் 	 ட் 	

	ேபாகாமலில்ைல	(Paid	on	a	piece-work	basis).	

அர த்	 ைறையப்	ெபா த்தவைர	சி.ஐ.ஏ.வின்	 தல்	கவனம்	அஞ்சல்
ைறதான்.	ஈக்வடாரின்	அஞ்சல் ைறத்	தைலைம	அதிகாரிையேய	தன

வைலக் ள்	இ த் ப்	ேபா கிற 	சி.ஐ.ஏ.	அவ க் ம்	அவ க் க்
கீ ள்ேளா க் ம்	அ 	இட்ட	கட்டைள	கி பாவிலி ந் ம்,	ேசாவியத்	 னியனில்
இ ந் ம்	வ ம்	க தங்கைளப்	பிரித் ப்	ப த் 	ேவ 	பார்ப்ப .	

அ த் 	-	



விமான	நிைலயங்களில்	உள்ள	 ங்கவரி	அதிகாரிகைள	வைளத் ப்	ேபாட்
கி பாவிற் ச்	ெசல்ேவாைர ம்	வ ேவாைர ம்	கண்காணிப்ப ...	சி.ஐ.ஏவிடம்
இ ந் 	கண்	ஜாைட	கிைடத்த ம்...	'கி பா	-	ேசாவியத்	 னியனின்
சதித்திட்டத்தின்	ப 	ஈக்வடா க் ள்	பயங்கரவாதத்ைத	விைளவிக்க	ஊ விய
நபர்	ைக ம்	கள மாகக்	ைக '	என் 	அறிவிப்பார்கள்	அந்த	அதிகாரிகள்.	பிற
ஏற்கனேவ	சி.ஐ.ஏ	தயாரித் 	ைவத்தி ந்த	ஆவணங்கள்	விமானத்திலி ந்
இறங்கிய	நபரிடம்	கண் பி க்கப்பட்டதாக	அறிவிக்கப்ப ம்.	இதற் க்	ைகமாறாக
ெப ம்	ெதாைக ம்,	அவர்கள்	அறியாமேலேய	பதவி	உயர் ம்	வந் 	ேச ம்.	
ஈக்வடாரில்	யார்	யார்	என்ெனன்ன	பதவிகளில்	இ க்க	ேவண் ம்.	

யார்	யார்	இ க்கக்	 டா 	என்கிற	 ல்லியமான	பட் யல்	 யர த்	தைலவரிடம்
இ ந்தேதா	இல்ைலேயா	ஆனால்	சி.ஐ.ஏ	தைலைமயகத்திடம்	இ ந்த .	

யர த்	தைலவர்	ெவலாஸ்ேகா	இபாராவிற் 	ஏைழகள்	ெப மளவில்
வாக்களித்தி ந்தா ம்	அ ப்பைடயில்	மத	நம்பிக்ைககளில்	ஈ பா 	உள்ளவர்கள்.
'கி பா	உற ம்,	நாத்திக	கம் னிச ம்	நாசம்	விைளவித் 	வி ம்'	எ ம்
மதப்பைழைமவாதிகள 	பிரச்சாரம்	ஓரள க் 	இபாராவின்	ெசல்வாக்ைகக்
ைறக்கத்தான்	ெசய்த .	ேபாதாக் ைறக் 	சர்ச் கைளக்	 ண் ைவத் த்

தகர்த் 	விட் 	பழிைய	கம் னிஸ் கள்	மீ 	ேபா கிற 	சி.ஐ.ஏ.	க ைமயான
ேவதைனக் 	உள்ளாகிறார்	இபாரா.	இச்ெசயல்களால்	 யர த்	தைலவர்
பாதிக்கப்பட் க்கிறாரா	இல்ைலயா	என்பைத	ேவ 	பார்க்க	சி.ஐ.ஏ. க் க்
கிைடத்த	மற்ெறா 	உளவாளிதான்	டாக்டர்	ஓவேல.	இவர்	ேவ யா மல்ல...

யர த்	தைலவரின்	தனி	ம த் வர்.	தன 	ேநாயாளி	க ைமயான	மன
உைளச்ச க் 	ஆளாகி	இ ப்பதாகத்	தகவல்	த கிறார்	ஓவேல.	
ெவலாஸ்ேகா	இபாராவின்	ேதர்தல்	பிரச்சார	ஊர்வலங்களில்	ஊ வி
பா காப் க் 	நிற் ம்	ரா வத் க் 	எரிச்ச ம்	ேகாப ம்	உண்டாக் ம்
வைகயில்	 ழக்கங்கைள ம்	ைசைககைள ம்	காட் கிற 	சி.ஐ.ஏ.	 ம்பல்.
உச்சகட்டமாக	ேதர்தல்	பிரச்சார	ஊர்வலத்தில்	சி.ஐ.ஏ.வால்	விைலக் 	வாங்கப்பட்ட
இரண் 	தளபதிகள்	திட்டமிட் 	ஊ வி	கலகத்ைதத்	 ண் விட் 	ேதசிய
காவல்	 ைறயினைர	ேதைவயின்றி	 ப்பாக்கிச்	 	நடத்த	ஆைண
பிறப்பிக்கின்றனர்.	விைள ?	ெவலாஸ்ேகா	இபாராவின்	ஐந் 	ஆதரவாளர்கள்
பலியாகிறார்கள்.	இபாரா	பதவிப்	பிரமாணம்	எ த்த	ைகேயா 	 தல்	ேவைலயாக
அந்த	இரண் 	தளபதிகைள ம்	ைக 	ெசய்வேதா 	கலகத்ைத	 ன்னணியில்
நின் 	 ண் க்	ெகாண் ந்த	சி.ஐ.ஏ.,	அதிகாரி	பாப்	ெவதர்வாக்ஸ்	என்பவைர
உடன யாக	நா 	கடத் கிறார்.	(உள் ர்	கலவரங்க க் ப்	

பின்னணியில்	சி.ஐ.ஏ.	இ க்கிற 	என	 ன்னேர	கி பத்	 தரகம்
எச்சரிக்ைக	வி த்தி ந்த )



	

	

கைடசியாக	நவம்பர்	1961	இல்	ரா வம்	தைலயி கிற .	

ெவலாஸ்ேகா	இபாரா	ேவ 	வழியின்றி	பதவி	விலக	ேவண் ய	கட்டாயத்திற்
ஆளாகிறார்.	அவ க் 	அ த்தாக	இ ந்த	அேராஸ்	மனா	 யர த்	தைலவர்
நாற்காலியில்	அம கிறார்.	அவ ம்	சி.ஐ.ஏக் 	ஒத் ைழக்காததால்	எரிச்சல்
ேமலிட	ரா வம்	எச்சரிக்ைக	வி க்கிற .	72	மணி	ேநரத்திற் ள்	ெதாழிலாளர்
நல	அைமச்சர்	வீட் க் 	அ ப்பப்பட	ேவண் ம்.	ஈக்வடாரில்	உள்ள	கி பா
நாட் னர்	ெவளிேயற்றப்பட	ேவண் ம்'	என	ெக 	விதிக்கிற .	அவ ம்	ேவ
வழிேய	இன்றி	இதற் ச்	சம்மதிக்கிறார்.	சி.ஐ.ஏ.	பரிந் ைர	ெசய்யப்பட்ட	 திய
அைமச்சரைவ	திணிக்கப்ப கிற .	

	

ெவற்றி	விழா	என்ற	ெபயரில்	ரா வத்தின ம்	சி.ஐ.ஏ.வின ம்	ேசர்ந் 	ெகாண்
ஈக்வடார்	தைலநகர்	 ய்ட்ேடாவில்	ம ம்	மங்ைக மாய்	 ம்மாளம்	இ கின்றனர்.
ரா வ	ஆதிக்கத்தால்	எரிச்சல்	அைடந்த	மக்கள்	ஈக்வடாரின்	ெத க்களில்
ைகயில்	கிைடத்த	ஆ தங்கேளா 	திரள்கிறார்கள்.	ஆனால்	ேபாதிய	அ பவ ம்
பயிற்சி ம்	இல்லாத	அவர்கள்	சில	மணி	ேநரங்களிேலேய	பணிய
ைவக்கப்ப கிறார்கள்.	
1963	ஜூைல	11	அன் 	 யர த்	தைலவர்	மாளிைகைய	 ற் ைக	இ கிற
ரா வம்.	
அ த்த	சில	நிமிடங்களிேலேய	கலகக்	 ம்பலின்	தைலவன்	அரியைணயில்,



அேராஸ்மனா	ெத வில்	ெத க்களில்	திரண்ட	மக்கள்	 ற்றிவைளக்கப்பட்
சிைறயில்	தள்ளப்ப கிறார்கள்.	ேதர்தல்கள்	ரத் 	ெசய்யப்ப கின்றன.	மனித
உரிைமகேளா	ரா வத்தின்	கால்க க் க்	கீேழ.	
'வீதியில்	திரண்ட	மக்கள்	அன்னிய	நாட் ல்	ஆ தப்	பயிற்சி	ெபற்றவர்கள்.	இ
ஈக்வடார்	கம் னிஸ் க்	கட்சியால்	ஒ 	மாதம்	 ன்னேர	தீட்டப்பட்ட	திட்டம்'	என
வழக்கமான	பல்லவிைய	ெதாடங் வதன்	 லம்	தங்கள 	பத்திரிகா	தர்மத்ைதப்
பா காத் க்	ெகாள்கின்றன	பத்திரிக்ைககள்.	

பிற	லத்தீன்	அெமரிக்க	நா களில்	ேகட்ட	'கம் னிச	பயங்கரம்'	 றித்த	அேத
கட் க்கைதகள்	ஈக்வடாரி ம்	ெமள்ள	ெமள்ள	எதிெராலிக்கத்
ெதாடங் கின்றன.	

(ஆனால்	இனி	வ வ 	ஈராைனப்	பற்றி	மட் மல்ல)	
ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:

பிலிப்	அகி,	இன்	ைசட்	த	கம்ெபனி	 த்தகம்,
ப்பிரமணியம்	 வாமி,	அேராஸ்மனா	
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இப்ப யாகத்தான்	அந்தப்	ைபத்தியக்கார	ெமாசாேடவின்	ெதால்ைலகளிலி ந்
நாம்	தப்பித்தாக	ேவண் ம்...”	என் 	அெமரிக்க	உள் ைறையச்	ேசர்ந்த	டல்லஸ்
ெசால்லி	 த்தேபா 	அங் 	அமர்ந்தி ந்த	எவ ம்	 ச் க் ட	காட்டா
அமர்ந்தி ந்தனர்.	
டல்லஸ்	 றிப்பிட்ட	ெமாசாேட	ஈரானின்	பிரதமர்.	
டல்லஸ்	விவாதித்த 	அவைர	ஆட்சிைய	விட் 	ெவளிேயற் வ 	 றித்த .
ஆண் 	1953.	ஆனால்	அெமரிக்கா	இப்ப ச்	சீ வதற் 	 ன்னேம	ஈரானிடம்	சீறி
வால ந்த	நரி ம்	ஒன் 	இ ந்த .	அதன்	ெபயர்	கிேரட்	பிரிட்டன்.	ஆம்
பிரிட் ஷ்காரர்கள்.	 ரியன்	மைறயாத	ேதசத் க் ச்	ெசாந்தக்காரர்கள்.	அங் ம்
ஒ 	எண்ெணய்	நி வனம்	ைவத்தி ந்தார்கள்.	அதன 	ெபயர்	ஆங்கிேலா	ஈரான்
எண்ெணய்	நி வனம்	(Anglo-Iran	Oil	Company	E	-	A10C).	அப்ேபா
அங்கி ந்த	ஒேர	எண்ெணய்	நி வன ம்	அ தான்.	மிகச்	சரியாகச்	ெசான்னால்
1951	மார்ச்	மாதத்தில்	பாரா மன்றத் க் 	உ ப்பினராகப்	ேபான	ெமாசாேட
பயணப்	ப கைள ம்,	

பஞ்சப்ப கைள ம்	வாங்கிக்	ெகாண் 	 ம்மாயி க்காமல்	ஈரானியர 	வளத்ைதச்
ரண் ம்	அந்த	நி வனத்ைத	நாட் ைடைம	ஆக் 	என்ற	ஒ 	மேசாதாைவக்

ெகாண் 	வ கிறார்.	அ 	நிைறேவ கிற .	ஏப்ரலில்	வந் 	ெதாைலத்த
ேதர்தலிேலா	எவ ம்	எண்ணிக்	 டப்	பார்க்க யாத	ெப ம்பான்ைமயில்
ெவற்றி ம்	ெபற் ப்	பிரதமர்	நாற்காலியில்	அமர்கிறார்	ெமாசாேட	அமர்ந்தவர்
மற்றவர்கைளப்	ேபால	வாக் திகைளக்	காற்றில்	பறக்க	விடாமல்	ேம	மாதம்
ஒன்றாம்	ேததி	ெசான்னப ேய	அைத	நைட ைறக் ம்	ெகாண்
வந் வி கிறார்.	
நாட் ைடைம	ஆக்கப்பட்ட	அந்த	நி வனத்திற் 	வந்த	லாபத்தில்	25	சதவீதத்ைத
நட்ட	ஈடாக ம்	அளிக்க	 ன்	வ கிறார்	ெமாசாேட	ஆத்திரத்தின்	உச்சிக் ப்	ேபான
பிரிட் ஷ்	ேபரரேசா	அ ெவல்லாம்	 யா 	’எங்க க் த்	ேதைவ	ெமாசாேடவின்
தைல'	என்கிற .	ேபாதாக் ைறக் 	ஈரா க் 	எதிராகப்	ெபா ளாதாரத்	தைட ம்
விதிக்கிற .

	



	

அப்ேபா 	பிரிட் ஷ்	பிரதமராயி ந்த	சர்ச்சில்	சி.ஐ.ஏ.	உளவாளியான	ெகர்மிட்
ஸ்ெவல்ட் ைனச்	சந்திக்க	ஆள்	அ ப் கிறார்.	(இந்த	 ஸ்ெவல்ட்	ேவ

எவ மல்லர்.	அெமரிக்க	ஜனாதிபதியாக	இ ந்த	 ஸ்ெவல்ட் ன்	ேபரன்தான்)
சர்ச்சில்	அ ப்பிய	நபரிடம்	"அெமரிக்க	அதிபர்	ட் ெமனின்	ஆட்சி	 ம்
த வாயில்	இ ப்பதால்	அ த் 	வ கிற	 யர க்	கட்சியினைர	ைவத் ச்
சாதித் க்	ெகாள்ளலாம்	அ வைர	ெபா ங்கள்."	என் 	எ த் ச்	ெசால்லக்
காரியம்	ஆகாமல்	வந்த	வழிேய	தி ம் கிறார்	அந்த	பிரிட் ஷ்	ஆசாமி.	

ஆனால்	அெமரிக்க	உள் ைறச்	ெசயலர்	டல்லசின்	கணக்ேகா	ேவ 	மாதிரி
இ க்கிற .	இப்ேபாைதக் 	ெமாசாேடைவ	வீட் க் 	அ ப்பினால்	ஈரானிய
கம் னிசக்	கட்சி	அந்த	இடத்திற் 	வந் வி ம்.	அப் றம்	தங்கத்	திரவமாய்ச்
ண் யி க் ம்	எண்ெணய்ச்	 ரங்கங்கைளச்	 ரண் வ 	பற்றி	எண்ணிக் டப்

பார்க்க யா .	எனேவ	இப்ேபாைதக் 	ெமாசாேடேவ	இ க்கட் ம்	என்ப
டல்லசின்	க த் .	

ஆனால்	சி.ஐ.ஏவி.ன 	 ஸ்ெவல்ட் ன்	க த்ேதா	அதற் 	ேநர்	எதிர்.	ஈரானிய
கம் னிசக்	கட்சியான	 ேட க் ம்	பிரதம க் ம்	இரகசியத்	ெதாடர்
இ க்கிற .	அைதப்ேபாலேவ	 ேட க் ம்	ேசாவியத் 	 னிய க் ம்	ெதாடர்
இ க்கிற 	என்ப 	 ஸ்ெவல்ட் ன்	அைசக்க	 யாத	க த் .	

அைதவிட	 ேட	கட்சிேயா	'பிரதமர்	ெமாசாேட	ஒ 	கி க் ப்	பி த்த,	பணம்
ெகா த்த,	ஏகாதிபத்தியத்திற் 	எதிரா	அல்ல 	ஆதரவா	என் 	கணிக்க

யாத	ஒ 	நிலப்பிர ’	என்பதாக	இ க்கிற .	

ஆனால்	உண்ைமயில்	ெமாசாேட	யார்?	
அவர 	 ட்டணியான	ேதசிய	 ன்னணியில்	மதவாதிக ம்	இ ந்தார்கள்.
கம் னிசத்ைதக்	க ைமயாக	எதிர்க் ம்	வல சாரிக ம்	இ ந்தார்கள்.	
மற்ெறா 	 றத்திேலா	1949ேலேய	தைட	ெசய்யப்பட்ட	 ேடவின்	ஆதரவாளர்கள்



பலர்	அரசின 	ெபரிய	ெபரிய	ெபா ப் களி ம்	இ ந்தார்கள்.	

ேட	மீதான	தைடைய	விலக்காவிட்டா ம்	அவர்கள்		ெவளிப்பைடயாகச்
ெசயல்ப வதற் 	எந்தத்	தைட ம்	விதிக்கவில்ைல	ெமாசாேட.	ஆனால்
வல சாரிகேளா

மதவாதிகேளா	-	எவேரா	-	எவராயி ம்	பிரதமர்	ெமாசாேடைவ	ஆதரிப்பதற்
மற்ெறா 	சிறப் க்	காரணம்	இ ந்த .	அ தான்	அவர 	ேநர்ைம.	எண்ெணய்
வளத்ைத	நாட் ன 	உைடைம	ஆக் வதற் 	அவர்	காட் ய	 ணிச்சல்.	
அெமரிக்க	அரசின்	உள் ைற	ஈரான்	அர 	பற்றி	எந்தக்	கணிப்பில்	இ ந்தா ம்
சி.ஐ.ஏ.	 ஸ்ெவல்ட் ன்	எண்ணம்	மட் ம்	ெமாசாேட	ஆட்சிையக்	கவிழ்ப்பதிேலேய
இ ந்த .	ஆதாரமற்ற	ெபாய்கைள	அள்ளி	வீ வதில்	வல்லவர்	இந்த	 ஸ்ெவல்ட்
இவர 	அபத்தங்களின்	சிகரமாக	விளங் வ 	அவர்	எ திய	எதிர்ப் ரட்சி
(Counter	Coup)	என்கிற	 ல்.	 ப்ெபாய்யர்	 ஸ்ெவல்ட் க் க்	கிைடத்த
மற்ெறா 	 ட்டாளிதான்	ெஹன்டர்சன்.	இந்தப்	ேபர்வழி	அப்ேபா 	ஈரானில்	இ ந்த
அெமரிக்க	 தர்.	ேவலிக் 	ஓணான்	சாட்சி	கைதயாக	இந்த	இ வ ம்	1953
ஜூைலயில்	உள் ைறச்	ெசயலர்	டல்லைசச்	சந்திக் ம்ேபா 	டல்லஸ்	ஒ 	இன்ப
அதிர்ச்சிைய	அளிக்கிறார்	இ வ க் ம்.	"உங்கள்	எண்ணப்ப ேய	ெமாசாேடைவக்
கவிழ்க் ம்	பணி	ெதாடங்கப்பட் விட்ட ''	என்பேத	அ .	

இ 	ேபாதாதா	 ஸ்ெவல்ட் ற் ?	

ஏற்கனேவ	பிரதமேரா 	பனிப்ேபாரில்	இ ந்த	மன்னர்	ஷா	"ஆ தப்பைடயினைரக்
கட் ப்ப த்தி	ைவக்க	ேவண் ம்...	அரசர 	நீதிமன்றத்திற் 	ஆ ம்	வீண்
ெசல கைளக்	 ைறக்க	ேவண் ம்”	எனப்	பிரதமர்	ெமாசாேட	வலி த் வைதக்
ேகட் 	ேம ம்	க ப்பாகிறார்.	
ெபாய்ையத்	தவிர	ேவ 	ஏ ம்	ெதரியாத	 ஸ்ெவல்ட்ேடா	மன்னர்	ஷாவிடம்
"அதிகாரத்ைதக்	ைகப்பற் ங்கள்.	உங்க க் ப்	பின்னணியில்	அெமரிக்க	அதிபர்
ஐசேனாவ ம்	பிரிட் ஷ்	பிரதமர்	சர்ச்சி ம்	இ க்கிறார்கள்.	அத்ேதா 	அரசியல்,
இரா வ	தளவாடங்கள்	என	எல்லாவித	உதவிகைள ம்	அளிக்கத்	தயாராக
இ க்கிறார்கள்."	என	அவிழ்த் வி கிறார்.	ஆனால்	உண்ைமயில்	அவ்வி வ ம்
அைதப்பற்றி	அறிந்தி ந்தார்களா	என்ப 	 ஸ்ெவல்ட் க்ேக	ெவளிச்சம்.	 ம்மாேவ
ஆட்டம்	ேபா ம்	மன்னர்	ஷா	 ஸ்ெவல்ட்	ெகா த்த	கள்ைள ம்	 த் விட் ச்
ம்மாவா	இ ப்பார்?	
ஸ்ெவல்ட்	ெகா த்த	ைதரியத்தில்	மன்னர்	ஷா	பிரதமைரப்	பதவியிலி ந்

ெவளிேயற்ற	ஆைண	பிறப்பிக்கிறார்.	ஆனால்	அந்த	ஆைணைய	மயிரள க் க்
டப்	ெபா ட்ப த்தாமல்	தன 	ேவைலயாைள	விட் 	வாங்கச்	ெசால்கிறார்

ெமாசாேட.	அத்ேதா 	ெடக்ரான்	வாெனாலியில்	'அந்நியக்	ைகக் லியாகச்



ெசயல்ப ம்	மன்னர்	ஷா க் 	என்ைனப்	பதவி	நீக் ம்	உரிைம	கிைடயா .	அந்த
உரிைம	பாரா மன்றத்திற் த்	தான்	இ க்கிற .	எனக் ப்	பதிலாக
நியமிக்கப்பட்ட	சாஹி ையக்	ைக 	ெசய்ய	உத்திரவி கிேறன்'	என
அறிவிக்கிறார்.	
பிரதமர்	ெமாசாேட க் ப்	பதிலாக	நியமிக்கப்பட்ட	சாஹி 	ேவ யா மல்லர்
ெஜர்மன்	நாஜிகேளா 	 ட் ச்	ேசர்ந் 	ப ெகாைலகைளச்	ெசய்ததாகப்
பிரிட் ஷாரால்	சிைறைவக்கப்பட்டவர்தான்	இந்த	சாஹி .	

பிரதமரின்	ைக 	அறிவிப்ைபக்	ேகட்ட ம்	சாஹி ைய	அெமரிக்கத்	 தரகத்தில்
மைறத் 	ைவக்கிறார்	 ஸ்ெவல்ட்	

	

	

பலலட்சம்	மக்கள்	ெகாதித்ெத ந் 	ஈரானியத்	தைலநகர்	ெடக்ரானில்
மன்ன க் 	எதிராக	வலம்	வ கிறார்கள்.	மக்கள்	சக்திைய	கண் 	மிரண் ேபாய்
மன்னர்	ஷா	தன 	ராணி டன்	ேராம்	நக க் 	ஓ கிறார்.	ஈரானிய	கம் னிசக்
கட்சியான	 ேட	பல்ேவ 	ேபாராட்டங்கைள	மன்ன க் 	எதிராக ம்,	அெமரிக்கச்
சதி	ேவைலக க் 	எதிராக ம்	அறிவிக்கிற .	அேத	ேநரத்தில்	ஈராைன	ஒ
சனநாயகக்	 யரசாக	அறிவிக்கக்	ேகாரி ம்	எதிர்ப் ரட்சிையத்	த த் 	நி த்த
மக்க க் 	ஆ தம்	.	வழங்கக்	ேகாரி ம்	...	பிரதமர்	ெமாசாேட க்
ேவண் ேகாள்	வி க்கிற 	 ேட.	
ஆனால்	பிரதமர்	இதற் ச்	சம்மதிக்க	ம க்கிறார்.	 க்க பட்ட	அெமரிக்க	நரிகள்
ேம ம்	ெவறிெகாண் 	பல்ேவ 	சதிேவைலகளில்	இறங் கின்றன.	மன்னர்
ஷாவின்	ஆைணையப்	பல	பிரதிகள்	எ த் 	ஈரானிய	ரா வ	தளபதிக க்
அ ப் கிறான்	 ஸ்ெவல்ட்.	அதில்	ஒ 	சிலர்	ஆைச	வார்த்ைதக க் ப்
பலியாக ம்	ெசய்கின்றனர்.	
" ேடவின்	ஆர்ப்பாட்டங்களால்	ஈரானில்	வா ம்	அெமரிக்கர்கள 	உயி க்



ஆபத் "	என	அல கிறார்	 தர்	ெஹண்டர்சன்.	பிரதமர்	இ 	தனக் ச்	சர்வேதச
அளவில்	அவமானத்ைதத்	ேத த்	தந் வி ம்	என் 	 ேடவின்	ேபாராட்டங்கைளப்
ேபாலீைசக்	ெகாண் ம்	இரா வத்ைதக்	ெகாண் ம்	நி த்தக்	கட்டைள
இ கிறார்	ெமாசாேட.		
அவர்க க் 	 ப்பா காப்ைப ம்	அர 	அளிக் ம்	என	ெகஞ்சாத	 ைறயாக
ெஹண்டர்சனிடம்	 கிறார்.	

ேட ம்	தன 	ஆர்ப்பாட்டங்கைள	நி த்திக்	ெகாள்கிற .	

ஆனா ம்	அடங் வதில்ைல	சி.ஐ.ஏ.	 ஸ்ெவல்ட் ம்	அெமரிக்க	அர ம்
ெமாசாேடைவ	ெவளிேயற்றிேய	தீ வ 	என	இ தி	 	எ த் 	19	இலட்சம்
அெமரிக்க	டாலர்கைள	அ ப்பி	ைவக்கிற 	அெமரிக்கா.	இந்த	பணம்
ட்டத்ைதச்	ேசர்க்க ம்	ஈரானிய	எம்.பிக்கைள	விைலக் 	வாங்க ம்தான்.	பணம்

ஈரா க் 	வந் 	ேசர்ந்த ம்	இரா வத்தில்	இ ந்த	தளபதிகள்	சிலர்
ெத க்களில்	அணிவ ப் 	ஆரம்பிக்கிறார்கள்.	
பணத்தால்	 ட்டப்பட்ட	 ட்டம்	பின்ேன	நடக்க	சர்க்கஸ்	கைலஞர்க ம்...
விைளயாட் 	வீரர்க ம்	 ன்ேன	வித்ைத	காண்பித் க்	ெகாண் 	நகரத்
வங் கின்றனர்.	இவர்களால்	ஈர்க்கப்பட்ட	மக்களில்	சிலர்	ேபரணிேயா 	ேசர்ந்

ெகாள்கின்றனர்.	ேபரணியின்	இ 	 றங்களி ம்	மன்னர்	ஷாவின 	உ வப்படம்
ெபாறித்த	 பாய்	ேநாட் க்கள்	( திதாக	அச்சிடப்பட் )
விநிேயாகிக்கப்ப கின்றன.	ேபரணி	வ கின்ற	வழிெயல்லாம்	பிரதமர்
ெமாசாேடவின்	படங்க க் 	தீ	ைவத்தப ம்	அவர 	ஆதர ப்	பத்திரிக்ைக
அ வலகங்கைளக்	ெகா த்தியப ம்	ெசல்கின்றனர்.	 ேட	கட்சியின்
அ வலகங்க ம்	இதற் த்	தப் வதில்ைல.	அேத	ேவைளயில்	ெடக்ரான்
வாெனாலிையக்	ைகப்பற்றிய	 ஸ்ெவல்ட்	“ெமாசாேட	 ஸ்மிஸ்	ெசய்யப்பட்
விட்டார்.	அவர 	இடத்தில்	 திய	பிரதமர்	சாஹி 	அமர்ந்தாயிற் ”	என
அறிவிக்கச்	ெசய்கிறார்.



	

ஆனால்	 ஸ்ெவல்ட் ன்	ெபாய்தான்	உலகப்பிரசித்தி	ெபற்றதாயிற்ேற	.	வாெனாலி
அறிவிப் க் ப்	பின்னேர	ெசன் 	ெகாண் க்கிற	ஊர்வலத்ைத	ேநாக்கி
ஓ கிறார்.	எதற் ?	மன்னர்	ஷா	வாழ்க	என	 ழக்கம்	ேபாடவா?	அ 	தான்
இல்ைல.	ஊ	ர்	வ	ல	த்	தி	ல்	ேபாய்க்ெகாண் ந்த	விைல	ேபான	தளபதிையச்
சந்திக்க	அந்தத்	தளபதிைய	ேத க்	கண் பி த் 	டாங்கிேயா 	அெமரிக்கத்

தரகத் க் ப்	ேபா..	அங் ள்ள	சாஹி ைய	

	 ட் க்	ெகாண் 	பிரதமர்	அ வலகத் க் 	வந் 	நாற்காலியில்	அமரச்	ெசய்"
என	அல கிறார்.	
அவர்	வாெனாலியில்	 ன்னர்	அறிவித்தெதல்லாம்	பின்னேர	நடக்கிற .	

கைத	ெசால் வதில்	வல்லவரான	 ஸ்ெவல்ட்	ெசால்லிய	கைதகள்	ஏராளம்.	

அந்த	சி.ஐ.ஏ.	உளவாளி	ெசால்ல	மறந்த	உண்ைமகள்	சில	உண் .	

அ தான்	ெமாசாேட	அகற்றப்ப வதற் 	 ன்னர்	தைலநகர்	ெடக்ரானில்
ெத க் த்	ெத 	நிகழ்ந்த	சண்ைட ம்	
பிரதமர 	அ வலகத்ைத	ெந ங் வதற் 	 ன்னர்	நடந்த	9	மணிேநர
த்த ம்...	

ெமாசாேட	ஆட்சிையக்	காப்பாற்ற	 ன் 	ேபர்	உயிைரத்	தியாகம்	ெசய்த
வரலா ம்	
பல	 	ேபர்	இரத்தத்தில்	மிதந்த	 யர ம்தான்	அ .	ஈரான்	மக்களின்
வளத்ைத	அயலார்	 ரண்டலிலி ந் 	காப்பாற்றிய,	அைனத் த்	தரப்பினர
அன்ைப ம்	மரியாைதைய ம்	அளவற் ப்	ெபற்ற	ெமாசாேட	கற் க்ெகாள்ள
ம த்த	பாட ம்	ஒன் 	உண் .	

அந்தப்	பாடம்	ஈரானிய	கம் னிசக்	கட்சியான	 ேட	ஏற்ெகனேவ	ெசான்ன
பாடம்தான்.	

மக்கள்	சக்திைய	ஆ தமாக	பயன்ப த்தினால்	மட் ம்	ேபாதா .	

மக்கைள ம்	ஆ தபாணியாக்க	ேவண் ம்	என்கிற	பாடேம	அ .	

	(ஆனால்	இனி	வ வ 	நிகர வாைவப்	பற்றி	மட் மல்ல)	

	

	



	

பின்	 றிப் :

	

பிரதமர்	ெமாசாேடவிற் ப்	பின்னர்	அரியாசனத்தில்	அமர்ந்த	மாமன்னர்	ஷாவின
25	ஆண் 	'ெபாற்கால’	ஆட்சி	 றித் ம்	

சி.ஐ.ஏ	-	இஸ்ேரல்	 ைணேயா 	ஈரானில்	உ வாக்கப்பட்ட	உள ப்பைட	'ேசவக்’
றித் ம்...	

அப்பைட	ஈரானிலி ந் 	ெவளிேயறிவர்கைள	எல்லாம்	ேத க்கண் பி த் ப்
ப ெகாைலகைள	நடத்திய 	 றித் ம்	
ெமாசாேடைவ	அகற்றத்	 ைண	நின்ற	சி.ஐ.	ஏ.	 ஸ்ெவல்ட் க் ச்	சீதனமாக
வைள டா	எண்	ெணய்	நி வனத்தின்	ஆேலாசகர்	பதவிைய ம்,	ஆண் க்
1,16,000	அெமரிக்க	டாலர்	வ மானத்ைத ம்	அள்ளி	வழங்கிய 	 றித் ம்..	

மக்கள்	ெதாைகக் ச்	சமமாக	ஈரானின்	இரா வத்ைதப்	ெப க்கி	மனித
உரிைமகைளக்	காலில்	ேபாட் 	ந க்கிய	கைதகள்	 றித் ம்…	

எ திக்	ெகாண்ேட	ேபானால்	'ெமாத்த	தமிழர்	கண்ேணாட்டத்ைத ம்	பாமரேன
த்தைகக் 	எ த் க்	ெகாண்டாரா?'	என	எவராவ 	வாசகர்	க தம்	எ த

ேவண் 	வ ம்.	
	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:

ெகர்மிட்	 ஸ்ெவல்ட்,	ஜான்	ஃபாஸ்டர்	டல்லஸ்,	மன்னர்	ஷா	
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ஒ 	 ன்கைதச்	 க்கம்:

''நிகர வாவில்	உள்ள	 ரட்சியாளர்க க் 	எங்ெகங்ேக	எவ்வள 	ஆ தங்க ம்
தளவாடங்க ம்	இறக் மதி	ெசய்யப்பட் க்கின்றன	என்பெதல்லாம்
எங்க க் ப்	 ள்ளி	விவரமாகத்	ெதரி ம்.	ஆனால்	அதன்	உள்நாட்
விவகாரங்களில்	தைலயிட	அெமரிக்கா	வி ம்பவில்ைல.	அேத	சமயம்	மத்திய
அெமரிக்காவில்	உள்ள	மிக	நல்ல	அரைசக்	கவிழ்ப்பதற் 	அந்நிய	சக்திகள்
ஈ ப மாயின்	அைத	அெமரிக்கா	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண் ம்	இ க்கா .”	

ெசான்னவர்	:	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	 லிட்ஜ்	
ஆண் 	:	1927

	நல்ல	அர :	பழைமவாதக்	கட்சி	
ரட்சியாளர்கள்:	தாராளவாதக்	கட்சியினர்	
அந்நிய	சக்தி:	ேசாவியத் 	 னியன்.	

இந்தக்	 லிட்ஜ்தான்	பின்னால்	வந்த	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	ேரானால்ட்
ரீக க்கான	 ன்மாதிரி	வீரத்	 றவி.	எ 	எப்ப ேயா	ஒ 	வழியாக	1933	இல்
அெமரிக்கா	நிகர வாைவ	விட் 	ெவளிேய ம்	ேபா 	நிைன ப்	பரிசாக
ஒ 	ேதசிய	பா காப் ப்	பைடைய	நி விவிட்ேட	ெசன்ற .	அந்த	ேதசிய
பா காப் ப்	பைடயின்	ஆதரேவா 	ஆட்சியில்	அமர்ந்தவர்தான்	43	ஆண் களாக
நிகர வாைவ	ஆட் ப்பைடத்த	ெசாேமாசா.	இந்த	ெசாேமாசாவின்	பரம்பைர	ஆட்சி
நிகர வாைவத்	தன 	அந்தப் ரமாகேவ	க திய .	அவர்கள 	 ேநரப்	பணி
ரா வச்	சட்டத்தின்	உதவிேயா 	எண்ணற்றவர்கைளக்	ெகான் 	 விப்ப 	-
சிைறயில்	தள் வ ...	எதிர்கட்சியினைரப்	ப ெகாைல	ெசய்வ 	கிைடத்த
ெபண்கைள	எல்லாம்	பாலியல்	பலாத்காரம்	ெசய்வ ...	நாட் ன்	ெசாத் க்கைளக்

ேபாட் 	அ மாட் 	விைலக் 	வாங்கிக்	ெகாள்வ 	என	பீ 	நைட	ேபாட்ட .	

இவர்கள 	அட் ழியங்கைளச்	சகிக்க	இயலாமல்	மக்கள்	ெபாங்கி	எ ந்
1979இல்	ஆட்சிையத்	 க்கி	வீசியேபா 	அெமரிக்காவி ள்ள	மியாமிக் த்	தப்பி
ஓ னான்	ெசாேமாசா,	ஓ யேபா ம்	 ம்மா	ஓடவில்ைல.	1000	மில்லியன்
அெமரிக்க	டாலேரா 	ஓ னான்	ெசாேமாசா.	ஆனால்	நிகர வா	மக்களில்	 ன்றில்
இரண் 	பங் 	பிரிவின க் 	ஆண் 	வ மானேம	300	டாலர்தான்.



	

	

ெசாேமாசா	வீழ்த்தப்பட்ட	ேவைளயில்	அெமரிக்காவில்	ஆட்சியில்	
இ ந்த 	ஜிம்மி.	இந்த	ஜிம்மியின 	ஆட்சி,	சர்வாதிகாரிையத்	 ரத்தி	அ த்த
சாண் னிஸ்டா	பைடயின க் 	 ச் விட் க்	ெகாள்வதற்கான	ஒ
இைடேவைளையக்	ெகா த்த .	

இனி...	

ஜிம்மி	கார்ட்டரின்	அர 	ரீகன 	அரைசப்ேபால	ெவற்றி	ெபற்ற
சாண் னிஸ்டாக்கைள	பகிரங்கமாக	எதிர்க்கவில்ைலேய	தவிர	அதற்காக
ரத்தினக்கம்பள	வரேவற் ம்	அளித் 	விடவில்ைல.	சாண் னிஸ்டா	அரசில்
சிலைரச்	ேசர்க்கச்	ெசால்லி	வாஷிங்டன்	வற் த்தியேபா 	"ேவைலைய	பார்...”
என் 	 கத்தில்	அைறந் 	 றினர்	சாண் னிஸ்டாக்கள்.	அ த் 	வந்த
ெரானால்ட்	ரீகன்	 ழங்கினார்	ேவண்டாத	அர 	என்றா ம்	 ட	நிதிைய	அள்ளி
வழங் ம்	அெமரிக்க	அரசின 	ெப ந்தன்ைமைய	எவேர ம்	சந்ேதகிக்க

மா?"	என் .	உண்ைமதான்...	அெமரிக்காவின 	தாராளமனத்ைத ம்...
ெப ந்தன்ைமைய ம்	எவ ம்	சந்ேதகித் விட	 யா தான்.	ஆனால்	தாராள
அெமரிக்கா	நிதிைய	அள்ளி	வழங்கிய 	யார்	யா க் த்	ெதரி மா?	சி.ஐ.ஏவின்
ன்னணி	அைமப்பான	American	Institute	for	Free	Labour	Development

(AIFLD)க் ம்...	ஓ ப்ேபான	ெசாேமாசாவின்	பைடகைள	காண்ட்ராக்கள்
(Contras)	என	ஞானஸ்நானம்	ெசய் 	ைவத் 	நிகர வாைவத்
தாக் வதற் ம்தான்.	

இந்த	தாராள	மனைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாமல்	'சண் யர்த்தனம்'	ெசய்தனர்
சாண் னிஸ்டாக்கள்.	அெமரிக்கா	ெப ந்தன்ைமேயா 	50	லட்சம்	டாலர்கைள
ேராமன்	கத்ேதாலிக்க	சைபக க் 	மன வந் 	அளிக்க	 ன்வந்தேபா 	"இந்த
ைபபிள்	பாலி க்ஸ்	எல்லாம்	எங்ககிட்ட	ெவச் க்காேத"	எனத்	தி ப்பி	அ ப்பிய
சாண் னிஸ்டா	அர .	1985	வைர	கார் னல்	ஆக	இ ந்த	ஓேபன்ேடா க் ம்
கத்ேதாலிக்க	ஆலயங்க க் ம்	ஆயிரமாயிரம்	அெமரிக்க	டாலர்கைள
மைற கமாக	அளித் 	வந்த 	அெமரிக்கா.	கார் னல்	ஓேபன்ேடா	ஓப்பனாகேவ



மன்னிக்க...	பகிரங்கமாகேவ	ெசான்னார்.	"ஆம்	அளித்த 	உண்ைம	.	ஆனால்
அ 	மதக்கல்விக்காக	வந்த	பணம்."	
இந்தக்	கார் னல்	ஓேபன்ேடா க் ம்	...	கத்ேதாலிக்க	சைபக க் ம்.	இேய 	மீ
வி வாசம்	இ ந்தேதா	இல்ைலேயா	ஆனால்	டாலர்கள்	மீதான	வி வாசம்	மிக
அதிகம்.	சாண் னிஸ்டாக்களிடம்	ைபபிள்	பாச்சா	பலிக்கா 	என்பைதப்	 ரிந்
ெகாண்ட	அெமரிக்கா	ேநர யான	 த்தத்ைதக்		கட்டவிழ்த் விட்ட .
நிகர வாவின்	மீ 	ெபா ளாதாரத்	தைட	விதித்ததன்	 லம்.	

ெபா ளாதாரத்	தைடயின்	 தற்கட்டமாக	நிகர வாவில்	இ ந் 	இறக் மதி
ெசய்யப்ப ம்	90	சதவீத	சர்க்கைரைய	ஏற் க்ெகாள்ள	ம க்கிற 	அெமரிக்கா.
அ த் 	உலக	வங்கி ம்,	ஐ.எம்.எப்.ம்.	கடன்	தர	ம க்கின்றன.	நிகர வா
மீனவர்க க் 	

பட கைள	வழங்க	அய் பி	வங்கி ம்	ம க்கிற .	அதற் 	அய் பி.	ெசான்ன
காரணம்.	'அப்பட கைள	இயக்க	உங்களிடம்	ெபட்ேரால்	கிைடயா 	என்ப தான்.
ஏெனன்றால்	அதற் ச்	சில	நாட்க க் 	 ன்னர்தான்	அெமரிக்க	உதவிேயா
நிகர வா	 ைற கமான	ெகாரிண்ேடாவில்	இ ந்த	எண்ெணய்க்	கிடங்ைகத்
தகர்த்தி ந்தார்கள்	காண்ட்ரா	கலகக்காரர்கள்.	
நிகர வாவின்	எண்ெணய்ப்	ெபா ளாதாரத்ைதேய	சீர் ைலக் ம்	 கமாக
கிடங் கைளக்	 றிைவத் 	தாக் வ .	எல்ைலேயார	நாடான	ேஹாண் ராஸில்
இ ந் ெகாண் 	ைபப்	ைலன்கைள	ெவ ைவத் த்	தகர்ப்ப .	 ைற கங்களில்
எண்ெணய்	இறக் ம்	டாங்கர்கைள	ெவ ைவத் 	தகர்ப்ப .
ெவளிநா களிலி ந் 	கடல்	வழியாக	வ ம்	கப்பல்கைள	ராக்ெகட்	தாக் தல்
லம்	சிதற	அ ப்ப 	என	சகல	திட்டங்கைள ம்	காண்ட்ரா க் க்	கற் க்

ெகா க்கிற 	அெமரிக்கா.	

இதன்	விைளவாக	பன்னாட் 	நி வனமான	எஸ்ேஸா	தன 	கச்சா	எண்ெணைய
நிகர வாவிற் 	அளிப்பைத	நி த்திக்	ெகாள்கிற .	அைதப்	ேபான்ேற
ஸ்ேடண்டர் 	ப் ட்	கம்ெபனி	நிகர வாவின்	வாைழப்பழ	ஏற் மதிைய	ஏற் க்
ெகாள்ள	ம க்கிற .	இந்நி வனத் டனான	ஒப்பந்தம்	ேம ம்	 ன்
ஆண் க க் 	இ ந்தா ம்	அைத	அப்பட்டமாக	மீ கிற 	அந்த	நி வனம்,
விைள ?	

4000	ேப க் 	உடன 	ேவைல	இழப் .	

ைவத்தி க்க ம்	இயலாமல்,	சந்ைதயில்	விற்க ம்	இயலாமல்	இ ந்த	6	லட்சம்
ெபட் 	வாைழப்பழம்	வீணாகிற .	

அெமரிக்கா	நிகர வாவின்	அண்ைட	நாடான	ேஹாண் ராசில்	பைடகேளா
வந் 	இறங் ம்	வைர	காண்ட்ரா	கலகக்காரர்கள்	மைறந்தி ந் 	தாக்கிவிட்



ஓ வ ...	அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாக	ஓரி வைரக்	ெகாைல	ெசய்வ .
என்பதாகத்தான்	இ ந்தார்கள்.	ஆனால்	1982	இல்	பைடகேளா 	கால்	பதித்த
பிற 	அவர்கள்	காட் ல்	அைடமைழதான்.	

நவீன	ேரடார்	சாதனங்கள்,	ெதாைலத்ெதாடர் 	க விகள்	காண்ட்ராக்க க் க்
கிைடக்கிற .	ேஹாண் ராஸ்	நாட்ேடா 	ரா வக்	 ட் ப்	பயிற்சி	என்கிற
ேபார்ைவயில்	விமானங்கள்	நிகர வாவின்	வான்	எல்ைலக் ள்	பிரேவசித்
ண் 	வீ வதற் ம்.	நாசேவைலக க் ம்	ெபா த்தமான	இடங்கைளப்

படெம ப்ப ...	சாண் னிஸ்டா	பைடகளின்	நடமாட்டத்ைதக்	கண்காணிப்ப ...
ேபான்ற	ேவைலகளில்	ஈ ப கின்றன.	அங்கி ந்த	ஒ 	சி.ஐ.ஏ.	ஆய்வாளன்
ெசான்ன :	"எங்கள 	 லனாய் ப்	பணிகள்	நிகர வாைவப்	ெபா த்தவைர
ெவ 	சிறப்பானைவ.	அதன்	தைலநகர்	மனா வாவின்	கழிப்பைற	ஒன்றில்	திறந்
விடப்ப ம்	நீரின்	ஓைச ட	எங்கள 	கா க க் த்	தப்பா .''	

வழக்கமான	அெமரிக்கபாணி	லீைலகள்	ெதாடர்ந் 	ெகாண் க்க	நிகர வாவின்
ெபா த்ேதர்த க்கான	ேததி	அறிவிக்கப்ப கிற .	இத்ேதர்தலில்	எவர்	ெவற்றி
ெப வார்,	எவர்	ேதால்வி	அைடவார்	என	எவ ம்	அறி ம்	 ன்ேப	எவர்
ெவற்றிெபறக்	 டா 	என்பைதத்	தீர்மானிக்கிற 	அெமரிக்கா	சி.ஐ.ஏ.	அப்ப
ெவற்றி	ெபறக் டா 	என் 	ெவள்ைள	மாளிைக	மண் யிட் 	பிரார்த்தைன
ெசய்த 	ேடனியல்	ஓர்ட்ேடகாைவ	நிைனத் த்தான்.	நாற்பேத	வயதான	ேடனியல்
ஒர்ட்ேடகாவின்	கன லக	நாயகன்	ேவ 	எவ மல்ல	கி பாவின 	பிடல்
ேகஸ்ட்ேராதான்.	இன்ைறக் ம்	சாண் னிஸ்டாவின்	தைலைமப்	ெபா ப்பில்
இ ப்பவர்தான்	ேடனியல்	ஒர்ட்ேடகா.	இவர்	ேதர்தலில்	ேபாட் யி கிறார்	என்ற ேம
கிலி	கிளம்பிவி கிற 	அெமரிக்கா க் .	ஊ க் 	பத் 	ேபர்	 ட	ேதறாத
கட்சிகைளெயல்லாம்	ஒ ங்கிைணத் 	

	

	

ஒ 	 ட்டணிைய	உ வாக் கிற 	ெவள்ைள	மாளிைக	வட்டாரம்.	அந்தக்
ட்டணியின்	ெபயர்	ஜனநாயக	ஒ ங்	கிைணப்பிற்கான	 ட்டணி	

	(Democratic	Co-ordinating	Alliance	-	DCA).	இக் ட்ட	ணியின்	தைலவராக
ேஜாஸ் ஸ்	நியமிக்கப்ப கிறார்.	



நவம்பரில்	ேதர்தல்	என	பிப்ரவரியிேலேய	அறிவித்தா ம்	ஒன்ப 	மாத	இைடெவளி
ேபாதாெதன	 ரண் 	பி க்கிறார்	ேஜாஸ் ஸ்.	அ த் 	ேதர்தலில்
ேபாட் யி வதற் 	ஏ 	கட்சிகள்	பதி 	ெசய்தா ம்	 .	சி.ஏ.	பதி 	ெசய்வதில்ைல.
அெமரிக்கத்	 ைணேயா 	கலகம்	ெசய் ம்	காண்ட்ராக்கேளா 	ேபச் 	வார்த்ைத
நடத்தினால்தான்	பதி 	ெசய்ேவன்	என	அறிவிக்கிறார்	ேஜாஸ் ஸ்.	ஆனால்
ேபச் வார்த்ைதக் 	காண்ட்ராக்கள்	ம த் வி கின்றனர்.	ம ப ம்	பல்
அ க்கிற 	 .சி.ஏ.	ேதர்தலில்	ேபாட் யி வதற்கான	பதி த்	ேததிைய	நீ க்க
ேவண் ம்	என	அறிவிக்கிற 	ஜனநாயக	ஒ ங்கிைணப்பிற்கான	 ட்டணி.
சாண் னிஸ்டா	அர 	 தலில்	ம த்தா ம்	ெக 	ேததிைய	நீட் க்கிற .
அப்ேபா ம்	பதி 	ெசய்வதில்ைல	அக்	 ட்டணி.	
இந்த	 ைற	ேதர்தைலேய	நவம்பரிலி ந் 	ஜனவரிக் த்	தள்ளி	ைவக்க	ேவண் ம்
என்கிற 	 .சி.ஏ.	இக் ட்டணியின்	இத்தைன	 ட் க் ம்	காரணம்	ேதர்தலில்
ேபாட் யிட்டால்	ெடபாசிட்	 டக்	கிைடக்கா 	என்கிற	ேதால்வி	பயம்தான்.	அதன்
உச்சகட்டமாக	சாண் னிஸ்டாக்களின்	ஒற் ைமையக்	 ைலக் ம்	 கமாக
ெவனி லா,	பனாமா	நா களின்	நாளிதழ்களில்	"எங்க க் 	ஒர்ட்ேடகா ம்
ேவண்டாம்...	 ஸ் ம்	ேவண்டாம்...	தாமஸ்	ேபார்ேகைவ
ெவற்றிெபறச்	ெசய் ங்கள்"	என	 பக்க

	

விளம்பரங்கள்	ெவளியாகின்றன.	இந்த	தாமஸ்	ேபார்ேக	சாண் னிஸ்டா	வி தைல
ன்னணிைய	உ வாக்கிய	 ன்னணித்	ேதாழர்களில்	ஒ வர்.	அெமரிக்காவின்

இத்தைகய	பிரித்தா ம்	 ழ்ச்சிகளில்	எ ம்	பலனளிக்கா ,	63சதவீத
வாக் கைளப்	ெபற் 	ஆட்சியில்	அமர்கிறார்	ேடனியல்	ஒர்ட்ேடகா.	இந்த
ெவற்றிையச்	சகிக்கா ,	"ேதர்தலில்	தில் 	 ல் ''	என	ஊைளயி கிற
ெவள்ைள	மாளிைக	வட்டாரம்.	ஆனால்	40	நா களில்	இ ந் 	வந்த	400
பிரதிநிதிகள்	 ன்னிைலயில்	நடந்த	ேதர்தைல	உலக	நா கள்	அைனத் ம்
ஒத் க்ெகாள்ள	ேவ 	வழியின்றி	ஒப்பாரிைய	நி த் கிற 	அெமரிக்கா.	



1985	இல்	பதவிக் 	வந்த	சாண் னிஸ்டா	தைலவர்	ஒர்ட்ேடகாைவச்	சகிக்க
யாமல்	தன்	தி விைளயாடல்கைள	ேம ம்	 ர்க்கத்ேதா 	ெதாடர்கிற

அெமரிக்கா.	 ன்ைபக்காட் ம்	ெபா மக்கைள ம்	அர 	அதிகாரிகைள ம்
ெகான் 	 விக்கிறார்கள்	காண்ட்ரா	கலகக்காரர்கள்.	அவர்கள 	 தல்	இலக்ேக
சாண் னிஸ்டா	அரசின 	ச க	ேமம்பாட் 	ைமயங்கைள	சீர் ைலத் 	மக்கள்
மத்தியில்	அதி ப்திைய	ஏற்ப த் வ தான்.	

காதார	நிைலயங்கள்….

ேவளாண்	 ட் ற 	நி வனங்கள்….

ச தாயக்	 டங்கள்..	
பள்ளிகள்	என	அைனத் ம்	தைரமட்டம்	ஆக்கப்ப கின்றன.	லண்டனிலி ந்
ெவளியா ம்	தி	கார் யன்	பத்திரிக்ைக	எ திய :	

" தலில்	அவர்கள்	ேராசாவின 	மார்பகங்கைள	அ த் 	வீசினார்கள்.	பிற
ெநஞ்ைசப்	பிளந் 	இதயத்ைத	ெவளிேய	எ த் க்	ெகான்றார்கள்.
ஆண்கைளேயா	 தலில்	ைக	கால்கைள	 ண் 	 ண்டாக	ெவட் னார்கள்.
அவர்கள 	விைரகைள	ெவட் 	எ த்தார்கள்.	கண்கள்	ேதாண்டப்பட்டன.
இ தியாக	ெதாண்ைடையப்	பிளந் 	நாக்ைக	ெவளிேய	உ வி	எ த் க்
ெகான்றார்கள்."	
இப்ப 	ப ெகாைலக் 	ஆளானவர்களில்	8000	ேபர்	ெபா மக்கள்	...	910ேபர்
அதிகாரிகள்.	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	இப்ப ெகாைலயாளிகைள	வி தைலப்
ேபாராளிகள்	என்றார்.	ேபாதாக் ைறக் 	காண்ட்ராக்க க் 	அறி ைர	ேவ .	

"மக்களிடம்	ெசால் ங்கள்,	எங்கள்	ேபார்	மக்க க் 	எதிராக	அல்ல.	அ 	ரஷ்ய
ஏகாதிபத்தியவாதிக க் 	எதிராக	என் .	இ 	விவசாயிகளின்	ஆதரைவ ம்
கரிசனத்ைத ம்	ெபற் த்த ம்.	அ 	நம்மில்	ஒ வராக	அவர்கைள
உணரைவக் ம்"	

இத்தைகய	ஒ 	 ழக்கத்ைத	மாேவா	 ட	இவ்வள 	அழகாகச்	ெசால்ல
யா .

	



	

1987	இல்	ேசாவியத்	அதிபர்	மிகயில்	ேகார்ப்பச்ேசவ்	மிகத்	ெதளிவாகச்
ெசான்னார்:	''காண்ட்ரா	கலகக்காரர்க க்கான	ஆ த	உதவிகைள	அெமரிக்கா
நி த்திக்	ெகாள் மானால்...	

நிகர வாவிற் 	அளிக்கிற	ஆ த	உதவிகைள	நாங்க ம்	நி த்திக்	ெகாள்ளத்
தயார்"	என் .	

இதற்கிைடயில்	நிகர வாவின்	ெவளி ற 	அைமச்சர்	எஸ்காட்ேடா க் 	

ம வில்	தாலியம்	நஞ்ைசக்	கலந் 	ெகால்ல	 ற்ப ம்	ேவைளயில்	 ன்
அெமரிக்க	 தரக	அதிகாரிகள்	ைக ம்	தாலிய	 மாக	பி பட்
ெவளிேயற்றப்ப கிறார்கள்.	ஆத்திரத்தின்	உச்சிக்ேக	ேபாகிற 	அெமரிக்கா.
வதந்திகைள	வாரி	இைறக்க	ஆரம்பிக்கிற 	அ .	

இேதா	ேசாவியத்தின்	மிக்	விமானங்கள்	நிகர வாவில்	தைரயிறங்கி	விட்டன.	

ெதாழிற்சாைலக க் 	விைரவில்	 விழா...	
நிகர வா	ம த் வர்க க் 	பதிலாக	கி ப்	ம த் வர்கள்	நிரப்பப்படப்
ேபாகிறார்கள்.	

	

மக்கள்	ெகாஞ்சம்	 ழப்பத்திற் 	ஆளாகிறார்கள்.	அதிர்ச்சிக்	 க்கள்
எனப்ப ம்	 க்கள்	நிகர வாவில்	நடக் ம்	பற்பல	ஊர்வலங்களில்
ஊ கிறார்கள்.	இக் க்கள்	ைககளில்	ஊர்வலத்திற்கான	பதாைகக ம்
ழக்க	அட்ைடக ம்	இ ந்தேதா	இல்ைலேயா	ஆனால்	இ ம் த்	த கள்,

சங்கிலிகள்,	ைகெயறி	 ண் கள்	கட்டாயம்	இ ந்தன.	சி.ஐ.ஏ.	'வி தைலப்
ேபாராளிக க்கான	ைகேய ’	(Freedom	Fighters	Mannual)	ஒன்ைற	காண்ட்ரா
கலகக்	 ம்ப க் 	அளிக்கிற .	அதில்	வி தைலக்கான	40	வழிகள்
றிப்பிடப்பட் க்கின்றன.	அந்த	'இனியைவ	நாற்பதில்’	சிலவற்ைறப்	பார்ப்ேபாம்.	

1.	கழிவைற	ஓட்ைடகைளப்	பஞ் கைளக்	ெகாண் 	அைடத் 	ைவ ங்கள்.	



2.	வா க்கிடங் களில்	 ப்ைபகைளக்	ெகாட் ங்கள்.	
3.	ஆணிகைளக்	 வியல்	 வியலாக	ெந ஞ்சாைலகளில்	 விவிட் ச்
ெசல் ங்கள்.	

4.	தீயைணப் த்	 ைறக் த்	ெதாடர்ந் 	தவறான	தகவல்கைளத்	ெதாைலேபசியில்
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயி ங்கள்.	
5.	மின்சாரத்ைத	அ க்க 	தைடப்ப த் ங்கள்.
6.	வதந்திகைளப்	பரப்பிக்	ெகாண்ேட	இ ங்கள்.	

என்பன	உள்ளிட்ட	நாற்ப 	விதி ைறகைள	காண்ட்ராக்க க் 	அளிக்கிற .
சதிக ம்	-	சீர் ைல க மாய்	நாட்கள்	உ ண்ேடா 	அ த்த	ேதர்தேல	அ கில்
வந் 	வி கிற .	எப்ப 	இ ந்தா ம்	இந்த	 ைற	ேடனியல்	ஓர்ட்ேடகாைவ
ேதாற்க த்ேத	தீர	ேவண் ம்	என்கிற	 வில்	களம்	இறங் கிற 	சி.ஐ.ஏ.	
இதற்கிைடயில்	நண்பர்கள்	யார்?	எதிரிகள்	யார்?	என்ேற	அைடயாளம்
காணத்ெதரியாமல்	தத்தளிக்கிற 	சாண் னிஸ்டா		அர .	

அர க் 	எதிராக	ெதாடர்ந் 	வதந்திகைளப்	பரப்பிவ ம்	லா	பிெரன்சா	(La
Prensa)	பத்திரிக்ைக	இ த் 	 டப்ப கிற 	-	அரசால்,	மனித	உரிைம
ஆர்வலர்களின்	கண்டனத்திற் 	ஆளாகிற 	அர .	ஆயி ம்	இந்த
பத்திரிக்ைகயின்	ஆசிரியர்களில்	

ஒ வர்	காண்ட்ராக்களின்	மைற க	அைமப்ெபான்றின்	உ ப்பினர்	என்ப ம்
காண்ட்ராக்க க் 	ஆதரவாக	அெமரிக்காவில்	பல ைற	பயணம்
ேமற்ெகாண்டவர்	என்ப ம்	அேநக க் த்	ெதரிந் தான்	இ ந்த .	1990இல்	வர
இ க் ம்	ேதர்த க்காக	எதிர்க்கட்சிகள்	ஒ ங்கிைணக்கப்ப கின்றன.	அரசியல்
கட்சிகள்	ெதாழிற்சங்கங்கள்...	ெசய்தித்தாள்கள்	சாண் னிஸ்டா	எதிர்ப்
அரசியல்	தைலவர்கள்...	கத்ேதாலிக்க	சைபகள்	என	அைனத்திற் ம்
ேகா க்கணக்கான	பணம்	ெகாட்டப்ப கிற .	

அெமரிக்கப்	பண ம்	ஆ த ம்	ெவள்ளெமனப்	ெப க்ெக க்க	அர க்ேகா
கல்விக் ம்,	ம த் வத்திற் ம்	ேபா மான	நிதி	ஒ க்கப்படாமல்	ரா வத் க்ேக
அதிக	நிதி	ஒ க்க	ேவண் ய	கட்டாயம்	ேந கிற .	

ேதர்தல்	ெந ங்க	ெந ங்க	காண்ட்ரா	கலகக்	 ம்ப க்கான	ஆ தங்க ம்
நிதி ம்	ெப மள 	 வியத்	ெதாடங் கின்றன.	ெதன்	ஆப்பிரிக்க	நிறெவறி
அரேசா	காண்ட்ரா	



	

கலகக்	 ம்பலின்	தைலவன்	எடன்	பாஸ்ட்ேரா க் 	ஆ தம்	வாங்க	2,00,000
ப ண் கைள	அள்ளி	வழங் கிற .	

அெமரிக்காேவா	தன 	ேகாப் களின்	 தல்பக்கத்தில்	பயங்கரவாதி	என
றிப்பிடப்பட் ள்ள	

	

ேராமி ம்,	வியன்னாவி ம்	கி ஸ் மஸ்	ப ெகாைலகைள	நடத்திய...	மன்சர்	அல்
கசார்	எனப்ப ம்	நபரின்	வாயிலாக	ெப மள 	ஆ தங்கைள	அ ப்பி
ைவக்கிற .	

சாண் னிஸ்டா	ரா வம்	ெதாடரான	தாக் தலின்	 லமாக	பலவீனமான
நிைலக் த்	தள்ளப்ப ம்	ேவைளயில்	ேடனியல்	ஒர்ட்ேடகா	ேதாற்க க்கப்ப கிறார்.
இவைர	எதிர்த் 	அெமரிக்க	ஆதரேவா 	ேபாட் யிட்ட	வயேலாட்ேடா	சமாேரா
என்கிற	ெபண்	55	சதவீத	வாக் கேளா 	ெவற்றி	ெப கிறார்.	(இ
ஜனநாயகத்திற் 	கிைடத்த	ெவற்றி	என்கிற 	ெவள்ைள	மாளிைக)	
இந்த	ஜனநாயகக்	காவலர்கள்	ஓர்ட்ேடகாைவ	வீழ்த்த	வாடைகக்கார்க க்
மட் ம்	நாெளான் க் 	ெசல 	ெசய்த	ெதாைக	2	லட்சம்	அெமரிக்க	டாலர்கள்.
ேடனியல்	ஒர்ட்ேடகா	பதவிைய	விட் 	இறங்கி	வீட் ற் ப்	 றப்ப ம்	ேவைளயில்	ஒ
நிகர வா	ெபண்மணி	ெசான்னார்:	

"ஒர்ட்ேடகா	மிக	நல்லவர்தான்,	நியாயத்திற்காகேவ	ேபாரா னார்	என்ப
எங்க க் த்	ெதரி ம்.	ஆனா ம்	என 	 ழந்ைதயின்	வயிற்ைற	எத்தைன



நாைளக் த்தான்	ெவ ைமயாகேவ	ைவத்தி ப்ப ?	எங்க க் த்	ேதைவ
அைமதி"	
ஆம்.	

அைமதி.
இ தியில்	அெமரிக்கா	அைதச்	சாதித்ேத	விட்ட .

பிணங்களின்	மீதான	அைமதிைய,	

(ஆனால்	இனிவ வ 	 டாைனக்	 றித் 	மட் ம்	அல்ல)	
	

	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:
ஜிம்மி	கார்ட்டர்,	 லிட்ஜ்,	ேஜாஸ் ஸ்,	வயேலாட்ேடா	சமாேரா	
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ஒ 	கவன	ஈர்ப் த்	தீர்மானம்:	

தமிழக	வாசகர்	சைபயில்	இப்ப ெயா 	தீர்மானத்ைத	அவசர	அவசரமாகக்
ெகாண் 	வ வதற் 	அப்ப ெயன்ன	அவசியம்	வந் விட்ட 	என	வியப்ேபா
வினவலாம்	நீங்கள்.	காரணம்	இல்லாமல்	இல்ைல	நண்பர்கேள.	அந்தர்	பல் 	என்ப
ஏேதா	தமிழக	அர க் ம்	இந்திய	அர க் ம்	மட் ேமயான	ஏகேபாக	உரிைம
என்பதான	 டநம்பிக்ைக	எவ க் ம்	இ க்க	ேவண் யதில்ைல	என்பதற்காகத்
தான்	இத்தீர்மானம்.	இத்ெதாடரில்	ஒவ்ெவான்றாக	நாம்	எ திக்	ெகாண் 	வ ம்
நா கள்	அைனத் ம்	ஏேதா	அெமரிக்காவிற் 	எதிரான	ேபாரில்	அணிதிரண்
நிற்பைதப்	ேபால ம்	...	சர்வேதசப்	பாட்டாளி	வர்க்கத்திற் 	ஆதரவாகத்	ேதாள்
ெகா த் 	நிற்பைதப்	ேபால ம்	கற்பைன	ெசய் 	த	ெகாள்ளத்	ேதைவயில்ைல.
ஒ 	காலக்கட்டத்தில்	அெமரிக்காவின்	ெவறித்தாக் த க் 	உள்ளான	ஒ 	நா
மற்ெறா 	ேவைளயில்	அதன 	அ வ யாகேவ	அவதாரம்	எ க் ம்
அதிசயங்க ம்	உலக	அரசியல்	அரங்கில்	நிகழ்ந் 	ெகாண் தான்
இ க்கின்றன.	அதற் 	சமீபத்திய	உதாரணம்	லிபியா.	எனேவ	நம 	ேவைல
எந்தெவா 	நாட் ற் ம்	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் த்	தரச்	சான்றிதழ்	வழங் வதன் .
பல்ேவ 	காலக்	கட்டங்களில்	நிகழ்ந்த	மனித	உரிைம	மீறல்கைள	உள்ளைத
உள்ளவாேற	 ன்	ைவப்ப தான்	நம 	பணி.	எவ ைடய	பல் க் ம்	நிர்வாகம்
ெபா ப்பல்ல.	
ஆப்பிரிக்க	நா களில்	ஒன்றான	 டான்	 றித் ச்	 டான்	என்ன	ெசால்கிற
என்பைத	விட ம்	சிஐஏவின்	இைணயத்தளம்	என்ன	ெசால்கிற 	என்ப தான்
நாம்	கவனிக்க	ேவண் ய	விடயம்	இேதா	இனி	அெமரிக்க	சிஐஏவின்	பார்ைவயில்	
டான்.	

பிரிட்டனிலி ந் 	வி தைல	1956
எல்ைலேயார	நா கள்	லிபியா,	எகிப் ,	ெகன்யா,
எத்திேயாப்பியா	

பரப்பள 	25,05,810	ச.கி.மீ
விைளநிலம்	19,460	ச.கி.மீ
இயற்ைகயின்	அச் த்தல்	 திப் யல்



	மக்கள்	ெதாைக		 ன் 	ேகா ேய	அ ப 	லட்சம்
இனப்பிரி 	க ப்பர்கள்	52%

அராபியர்	39%
ேபஜா	6%
ெவளிநாட்டவர்	2%	

மற்றவர்	1%
மதப்பிரி கள்			சன்னி	இஸ்லாமியர்	70%	

மர 	வழியினர்	25%

கி த்தவர்கள்	5%	

	மாநிலங்கள்	26	
யர த்தைலவர்	உமர்பஷீர்

ேவைலவாய்ப்பின்ைம		4%	

	நாணயம்		தினார்
ெதாைலேபசி	உபேயாகிப்பாளர்கள்		4,00,000

வாெனாலி	ைவத்தி ப்பவர்கள்		7,00,000
ெதாைலக்காட்சி	நிைலயங்கள்	3
ெதாைலக்காட்சி	ைவத்தி ப்பவர்		இ ப 	லட்சம்

இ ப் ப்	பாைத		5,311	கி.மீ
கிய	இ ப் ப்	பாைத		4,595	கி.மீ

அகல	இ ப் ப்	பாைத		716	கி.மீ

ெந ஞ்சாைல		11,900	கி.மீ
விமான	நிைலயங்கள்	61
இரா வத்தில்	பணி ரிேவார்		84,36,732	(15லி ந் 	49வயதிற் ள்)	

	

இப்ப ச்	 டானின்	 ைல	 க் கள்	 றித்ெதல்லாம்	தன 	 ண் விரலில்
ைவத்தி க் ம்	அெமரிக்காவிற் த்	ெதரியாமல்	ேபான 	ஒன்ேற	ஒன் தான்
என்றால்	நம்ப	 கிறதா	உங்க க் ?	



எ 	அந்த	ஒன் ?	

அ தான்	அல்ஷிபா	(AI-Shifa).

மிகச்சரியாக	ஆகஸ்ட்	20.
1998	ஆம்	ஆண் 	.			

	

டாைன		ேநாக்கி	அெமரிக்க	ஏ கைணகள்	இ ந் 	பயணப்ப கின்றனர்.	
அைவகள்	 றிப்பிடப்பட் ந்த	இலக்ைக	அைடந்த ம்	ெவ த் ச்	சித கிற
அங்கி ந்த	ெதாழிற்சாைல.	
அந்தத்	ெதாழிற்சாைல	மனித	 லத்திற்ேக	அழிைவத்	த ம்	இரசாயன
ஆ தங்கைளத்	தயாரித் 	வந்ததாக ம்.	அதற் ம்	ஒசாமா	பின்ேலட க் ம்	மிக
ெந ங்கிய	ெதாடர் 	உண் 	என் ம்	அறிவிக்கிற 	அெமரிக்கா.	

இத்ரிஸ்	என்கிற	தனியார்	ஒ வ க் ச்	ெசாந்தமான	அந்தத்	ெதாழிற்சாைல
ஆப்பிரிக்கக்	கண்டத்தி ள்ள	மிகப்	ெபரியனவற் ள்	ஒன் .	

அெமரிக்காவின்	ஏ கைணத்	தாக் தைல ம்	அறிக்ைககைள ம்
ெதாைலக்காட்சியில்	கண் ற்ற	ெஹன்றி	அதிர்ச்சியால்	உைறந் 	ேபாகிறார்.
காரணம்	அவர்தான்	அத்ெதாழிற்சாைலைய	வ வைமத்த	ெபாறியியலாளர்.	அந்த
அல்ஷிபா	ெதாழிற்சாைல	உண்ைமயில்	ஒ 	ம ந் த்	ெதாழிற்சாைல	என ம்
அ ம்	மேலரியா,	காசேநாய்	ேபான்றவற்றிற் 	ம ந் கள்	தயாரிக் ம்	நி வனம்
என ம்	தான்	வ வைமக் ம்	ேபா 	இரசாயன	ஆ தத்	தயாரிப்பிற்கான	சிந்தைன
றித் 	ஒ 	ெநா ட	ேயாசிக்கவில்ைல	என ம்	ெபாங்கி	எ கிறார்.	

அதன்	உரிைமயாளர்	இத்ரிஸ்	உைடய	அெமரிக்க	ெசாத் கள்	 டக்கப்ப கின்றன
ெவள்ைள	மாளிைகயால்.	

1992	 தல்	96	வைர	அந்த	ம ந் த்	ெதாழிற்சாைலயின்		ெதாழில்	 ட்ப
ேமலாளராக	இ ந்த	டாம்,	"அ 	 க்க	 க்க	ஆப்பிரிக்க	மக்கள 	ம ந் த்
ேதைவையப்	 ர்த்தி	ெசய்கின்ற	அத்தியாவசியமான	ெதாழிற்சாைல...	அைதத்
தைர	மட்டமாக்கியதன்	விைளவாக	 டான 	கிராமப் ற	மக்கள 	வாழ்க்ைக	ஒ
ேகள்விக் றியாகி	விட்ட "	என் 	ேபட் 	அளித்தார்.	



	

அெமரிக்காவின 	 ற்றச்சாட்ைடப்	 லனாய் 	ெசய்த	சர்வேதசப்	 கழ்ெபற்ற
க்ரால்	அேசாசிேயட்ஸ்	(Kroll	Associates)	நி வனம்	 ப்ெபாய்	என் 	உல க்
அறிவிக்கிற .	அெமரிக்கப்	 லனாய்வில்	மாெப ம்	ச க்கல்	என்கிற
வாஷிங்டன்	ேபாஸ்ட்	பத்திரிக்ைக.	

	

அல்ஷிபாவில்	இரசாயன	ஆ தங்கள்	தயாரிக்கப்ப கின்றன	என்பதற்
ஆதாரமாக	ஒன்ைறக் ட	உலகின்	 ன்	ைவக்கவில்ைல	அெமரிக்கா.	
டா ம்	பிற	நா க ம்	ஐக்கிய	நா கள்	அைவயில்	இப்பிரச்சைனைய

எ ப்பியேபா 	பதிலளிக்க	ம த் விட்ட 	அெமரிக்கா.	

இ தியில்	ேவண்டாெவ ப்பாக	அ 	ஆதாரமாக	அளித்த .
அத்ெதாழிற்சாைலயில்	இ ந் 	எ த் 	வரப்பட்ட	மண்ணின்	மாதிரிதான்.	

அம்மண்ணில்	'எம்ப்டா	'	(Empta)	கலந்தி ப்பதாகச்	ெசான்ன 	ெவள்ைள
மாளிைக.	இந்த	எம்ப்டா	இரசாயன	ஆ தத்	தயாரிப்பிற்கான	ஒ 	 லப்	ெபா ள்.
அப்ப 	தான்	ைகப்பற்றிய	மண்ணின்	மாதிரிைய	உலகின்	வல் நர்	 	எவர்
ன் ம்	அ 	சமர்ப்பிக்கவில்ைல	என்ப தான்	அைனவைர ம்

ேயாசிக்க	ைவத்த .	

ஐ.நா.	பா காப் க்	க ன்சிலில்	உலக	நா கள்	ெந க்க ைய	ஏற்ப த்தியதன்
விைளவாக	அத்	ெதாழிற்சாைலயின்	உரிைமயாளர 	 டக்கப்பட்ட	ெசாத் க்கைள
வி விக்கிற 	அெமரிக்கா.	

ெசாத் 	 டக்கம்	நீக்கப்பட்ட 	சரி.	
ஆனால்	அத்	ெதாழிற்சாைல	தைரமட்டமாக்கப்பட்டதற்கான	நிவாரணேமா..	
ேவைல	பறிேபானவர்க க்கான	இழப்பீேடா..	



உயிர்காக் ம்	ம ந் க க் 	ஏற்பட்ட	தட் ப்பா 	 றித்த	வ த்தேமா...	
டான்	மக்களிடம்	மன்னிப்ேபா	..

ேகட்பதற் 	அெமரிக்கா	என்ன
வள்ளலாரின்	வாரிசா	நண்பர்கேள?	
(ஆனால்	இனி	வ வ 	பனாமாைவப்	பற்றி	மட் ம்	அல்ல)	

	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்:	அல்-ஷிபா	தகர்ப் 	
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1989	 சம்பர்	மாத	இர ப்	ெபா ெதான்றில்	பனாமா	நகரின்	மிகப்	ெபரிய
யி ப்பில்	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தவர்கள்	கனவி ம்	நிைனத்தி க்க

மாட்டார்கள்	தங்கள்	மீ 	இப்ப ெயா 	ெகாைல	ெவறித்	தாக் தல்	நிக ம்	என் .
மிகக்	 ைறந்த	வாடைகயில்	ஏறக் ைறய	20000	ேபர்	வசிக் ம்	மிகப்	ெபரிய

மைன	அ .	பத் 	மணி	ேநரம்	ெதாடர்ந் 	நடந்த	தாக் தலில்	இ ந்
தப்பிக்க	மா யின்	ஜன்னைலத்	திறந் 	ெகாண் 	 தித்தவர்கள்	-	 ழந்ைதகைள
அைணத் க்	ெகாண் 	ெத க் 	ஓ 	வந்தவர்கள்	-	ஓ வ ம்	ேபாேத
ண் க க் 	இைரயானவர்கள்	-	எதிர்வ ம்	டாங்கிகளால்	தைரேயா

தைரயாகத்	ேதய்க்கப்பட்டவர்கள்.	அங்கங்கள்	 ண் 	 ண்டாகப்
பிய்த்ெதறியப்பட்டவர்கள்	என	பனாமா	நகரின்	ெத க்கள்	ரத்தத்தால்
க வப்பட் க்	ெகாண் ந்த .	15000	ேபர்	வீ ழந்தனர்.	500	ேபர்	உயிரிழந்தனர்.
3000	5	ேபர்	ப காயம்	அைடந்தனர்	என்றன	 ள்ளிவிவரங்கள்.	

அ 	சரி	எதற்காக	அம்மக்கள்	மீ 	இத்தைகய	ெகாைல	ெவறித்	தாக் தல்?
வின்	டவர்ஸ்	மீ 	விமானங்கைள	விட்டார்களா?	அல்ல 	ெவள்ைள	மாளிைகக்

ெவ 	

	ைவத்தார்களா?	எ மில்ைல.	
அந்த	அப்பாவி	மக்கள்	மீ 	தாக் தல்	நடத்தியதற்கான	காரணம்	ேவ .	

பத்திரிக்ைகயாளர்கள்	அப்ேபாைதய	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	 ஷ்ைஷப்	பார்த் க்
ேகட்டனர்.	
ெநாரீகா	என்கிற	ஒ 	மனிதைனப்	பி ப்பதற்காக	இத் ைண	உயிர்கைளப்	பலி
ெகா க்கத்தான்	ேவண் மா?	
ஷ்:	ஒவ்ேவார்	உயி ம்	விைலமதிப்பற்ற தான்.	ஆனால்	அைதவிட ம்	ெநாரீகா
எங்க க் 	மிக	 க்கியம்.	

யார்	இந்த	ெநாரீகா?	அவ க் ம்	அெமரிக்காவிற் ம்	அப்ப 	என்ன	பங்காளிச்
சண்ைட?	ெபா டைமச்	சித்தாந்தத்ைதச்	ெசயலாக்கப்	 றப்பட்ட	 ரட்சிகரப்
ேபாராளியா?	அல்ல 	ேசாவியத் 	 னியனின்	கண்ணைசவிற் க்
கட் ப்பட்டவரா?	உண்ைமயில்	ெநாரீகா	ஈ 	இைணயற்ற	மாெப ம்	ேபாைத
ம ந் க்	கடத்தல்காரன்.	காட் க்	ெகா ப்பதற்ேக	பிறந்தவன்	என்கிற	வாசகம்
எவ க் ப்	ெபா ந் கிறேதா	இல்ைலேயா	ெநாரீகா க் ப்	ெபா ந் ம்.	தன



இளவயதில்	அங்கம்	வகித்த	ேசாசலிஸ் க்	கட்சியில்	யார்	யாெரல்லாம்
ெகாள்ைகப்	பி ப் ம்	ேபாராட்ட	 ண ம்	ெகாண்டவர்கள்	என்கிற	பட் யைல
அெமரிக்க	உள த்	 ைறக் 	அன்ேற	அ ப்பிக்	ெகாண் ந்தவர்தான்	இந்த
இம்மா ேவல்	அண்ேடானியா	ெநாரீகா.	
இப்ப ப்பட்ட	மனிதர்	எதிர்பாராவிதமாக	ரா வத்தில்	ேசர்ந் விட...	பனாமாவின்
ேதசியப்	பைடயில்	ெஜனரலாக		இ க் ம்	ேடாரிேஜாஸ்	என்பவர 	பார்ைவ
ெநாரீகாவின்	மீ 		விழ...	ேதசியப்	பைடயில்	ேசர்த் க்	ெகாள்ளப்ப கிறார்.
இைடப்பட்ட	ேவைளயில்	இரக்கமற்ற	இரண் 	பாலியல்	வல் ற
ற்றச்சாட் களில்	ெநாரீகா	சிக்கிக்	ெகாள்ள	அவற்றிலி ந் ம்	தப் விக்கிறார்

ேடாரிேஜாஸ்.	

1968	அக்ேடாபரில்	நடந்த	ஆட்சிக்	கவிழ்ப்பில்	அதிகாரத்ைதக்	ைகப்பற் கிறார்
ேடாரிேஜாஸ்.	இலத்தீன்	அெமரிக்க	நா கள 	அள ேகாள்களின்	ப 	பார்த்தால்
ேடாரிேஜாஸ்	ஒ 	ெகாைல	ெவறிபி த்த	சர்வாதிகாரி	அல்லர்.	
	

ெகாஞ்சம்	தாராள	மனப்பான்ைம ம்	சீர்தி த்த	எண்ணங்க ம்	ெகாண்டவர்.	

பழைமவாத	எண்ணம்	ெகாண்ட	ரா வ	அதிகாரிகள்	அ த்த	இரண்
மாதத்திேலேய	ஆட்சிக்	கவிழ்ப்பில்	ஈ பட	ேதால்வியில்	 கிற 	அம் யற்சி.
ஆட்சிக்	கவிழ்ப்பிற் 	அெமரிக்கா	ஆசி	வழங் வேதா 	சிைறயில்	சிக்கிக்
ெகாண்ட	
சகாக்கைள	மீட்க	அதிநவீன	கமாண்ேடாத்	தாக் தலில்	ஈ பட் த்	தப்பிக்க ம்
ைவத் 	மியாமி	நகரில்	அைடக்கல ம்	த கிற .	

ஆட்சிக்	கவிழ்ப் 	நடவ க்ைககளின்	ேபா 	தனக் 	வி வாசமாக	இ ந்ததற்கான
பரிசாகத்	ேதசியப்	பைடயின்	 ண்ணறி ப்	பிரிவின்	தைலவராக	ெநாரீகாைவ
நியமிக்கிறார்	ேடாரிேஜாஸ்.	சரியான	இடத்தில்	சரியான	ஆள்.	பனாமாவில்	அவர
பதவி	உயர	உயர	அதற்ேகற்ப	வ மான ம்	உய கிற .

	



	

1971	ஆம்	ஆண் 	ெப ம்	ேபாைத	ம ந் க்	கடத்தல்களில்	ெநாரீகா
ஈ பட்டதற் 	அைசக்க	 யாத	ஆதாரங்கள்	இ ப்பதாக	அெமரிக்காவின்
பயங்கர	ேபாைத	ம ந் 	த ப் த்	 ைற	அறிவிக்கிற .	ஆனா ம்	அெமரிக்கா
நடவ க்ைக	எ ப்பதற் ச்	சட்டச்	சிக்கல்க ம்	ராஜதந்திர	உற க ம்	தைடயாக
இ ப்பதாக	அ 	எண் கிற .	அப்ப 	ெயன்ன	ராஜ	தந்திரம்.....	உற ...	எனக்
ழப்பிக்		ெகாள்ள	ேவண் யதில்ைல	நாம்,	ெநாரீகாவின்	சகல	லீைலக க் ம்

பின்னணியில்	ப யளந் 	ெகாண் ந்த 	சி.ஐ.ஏ.	தான்.	இந்த	விவரங்கள்
ரியாத	ேபாைத	ம ந் 	த ப் த்	 ைறயில்	இ ந்த	சில	கத் க்
ட் கள 	அறிவிப் தான்	 ன்னர்	ெவளியான	அறிவிப் .

	

அெமரிக்க	அரசின்	பணம்	சி.ஐ.ஏ.	 லமாக	ெநாரீகாவின்	வங்கிக்	கணக்கில்
ஒ றம்	ஏறிக்	ெகாண்ேட	இ க்க...	ம றம்	ேபாைத	ம ந் க் 	எதிரான
அெமரிக்காவின்	 ழக்கம்	ெதாடர்ந் 	ெகாண்ேடதான்	இ ந்த .	1976ம்	ஆண்
சி.ஐ.ஏ.வின்	இயக் நராக	ஜார்ஜ்	 ஷ்	இ ந்த	ேபா 	ஆண் க் 	100000
அெமரிக்க	டாலர்க க் 	ேமல்	ெநாரீகாவின்	கணக்கில்	 விந்
ெகாண் ந்த .	

1981	ஆம்	ஆண் 	ஒ 	விமான	’விபத்தில்’	ேடாரிேஜாஸ்	இறந் 	ேபாக	ஆட்சிையக்
ைகப்பற்றிய	 வில்	 க்கிய	இடம்	பி க்கிறார்	ெநாரீகா.	அக் வில்	ெபற்றி ந்த
மற்ெறா 	ஆள்	இறந் ேபான	ேடாரிேஜாசின்	தம்பி.	ெபா ப்பிற் 	வந்த டன்	அவர்
அறிவித்த	ஒன் 	அைனவைர ம்	அதிர	ைவக்கிற .	அ 	"ேடாரிேஜாஸ்	விமான
விபத்தில்	இறக்கவில்ைல.	மாறாக	விமானத்தில்	ைவக்கப்பட் ந்த	ட
ெவ ண் தான்	அவர 	மரணத்திற் 	காரணம்.	இச்சதியில்	ெநாரீகா	-	சி.ஐ	.	ஏ
.	அெமரிக்கத்	தளபதி	வாலஸ்	நட் ங்	ேபான்றவர்க க் த்	ெதாடர் 	இ க்கிற .''
என்கிறார்	ேடாரிேஜாஸின்	தம்பி.	

ஆனால்	அவர 	 ரல்	எவரிட ம்	எ படாமல்	ேபாகிற .	1983	ஆகஸ் ல்



தன்ைனத்தாேன	ேதசியப்	பைடயின்	தைலவராக	அறிவித் க்	ெகாள்கிறார்
ெநாரீகா.	ேதசியப்	பைடயின்	ெபயைர ம்	பனாமா	பா காப் ப்	பைட	என் 	மாற்றி
அைமக்கிறார்.	இப்ேபா 	அவர்	அந்நாட் ன்	மிக	 க்கியப்	பிரிவின்	 தன்ைமயான
மனிதர்.	ஆக	மீண் ம்	’ெபா ப் ’க் த்	தக்கப 	சம்பளப்	பணம்	உய கிற .
பனாமாவில்	அல்ல	அெமரிக்காவில்	அெமரிக்காவின்	அரவைணப்ைப ம்
அன்பளிப்ைப ம்	ெப வதற்காக	அவர்	பல	பணிகளில்	ஈ ப கிறார்.	
ஒ றம்	பிடல்	காஸ்ட்ேராைவ ம்	...	நிகர வாவின்	ேடனியல்	ஒர்ட்ேடகாைவ ம்
சந்திக்கிறார்.	

ம றம்	ஈரானிலி ந் 	 ரத்தப்பட்ட	ஷா க் 	அைடக்கலம்	த கிறார்.	அெமரிக்க
உள க்	க விகைளப்	பனாமாவில்	நி வ	அ மதி	அளிக்கிறார்.	
எல்சல்வடாரின்	கலகக்காரர்க க் 	எதிராக ம்	நிகர வாவின்	மக்கள்	அர க்
எதிராக ம்	அெமரிக்காவிற் 	உதவி	ெசய்கிறார்.	அெமரிக்க	விமானங்கள்
பனாமாவில்	வந் 	தைரயிறங்கச்	சிவப் க்	கம்பள	வரேவற் 	அளிக்கிறார்.	
எவ்வள 	ெசய் 	என்ன	பயன்?	

தி டன்	தி டைன	நம் வானா?	நமக் த்	தகவல்கள்	தந் 	ெகாண் ப்பைதப்
ேபாலேவ	ஒ 	ேவைள	பிடல்	காஸ்ட்ேரா க் ம்	...	நிகர வாவின்	ேடனியல்
ஒர்ட்ேடகா க் ம்	நம்ைமப்	பற்றிய	தகவல்கைளச்	ெசால்ல	மாட்டார்	என்பதற்
என்ன	உத்தரவாதம்?	என	அெமரிக்கா	எண்ணியதன்	விைள ?	

சரியாக	ஜூன்	12,	1986	நி யார்க்	ைடம்ஸ்	பத்திரிக்ைகயில்	 தல்	பக்கக்
கட் ைர.	
ெநாரீகாவின்	ேபாைத	ம ந் க்	கடத்தல்கள்	பற்றி ம்.	க ப் ப்	பணப்	ப க்கல்கள்
பற்றி ம்	...	எதிர்க்கட்சித்தைலவர்கைள	ப ெகாைல	ெசய்யத்	தீட் ய	திட்டங்கள்
றித் ம்	விலாவாரியாக	விவரிக்கப்பட் ந்த 	அதில்	பாம்பின்	கால்	பாம்பறி ம்

ெநாரீகா க் த்	ெதரி ம்	ெவள்ைள	மாளிைகயின்	ஆசி	இல்லாமல்	அச்ேசறி
இ க்கா 	இக்கட் ைர	என் .அெமரிக்க	ஊடகங்கள்	அலறிய	அலறலில்	அதல
பாதாளத் க் ப்	ேபான 	ெநாரீகாவின்	மதிப் .	அப்ப யானால்	இதற் 	மாற் ?	

	சாண் னிஸ்டா	தைலவர்கைளப்	ப ெகாைல	ெசய்ய ம்	நிகர வாவில்
அெமரிக்கா	நடத் ம்	அட் ழியங்க க் 	ஆதரவாக ம்	 ன்ைபவிடப்	பலமடங்
ஆதர 	தர	 ன்வ கிறார்	ெநாரீகா.	ெநா ங்கிப்ேபான	தன 	மதிப்ைப
மீட்ெட க்க	அெமரிக்க	உள ப்	பிரிவின்	ஆலிவர்	நார்த்திடம்	ஆேலாசைன	ேகட்க,
அவ ம்	சில	’அரிய'	வழிகைளச்	ெசால்லித்	த கிறார்.	இ வர 	சந்திப் ம்
நி மார்க்	ைடம்ஸ்	கட் ைர	ெவளிவந்த	ஓரி 	மாதங்களில்	இலண்டனில்
நடக்கிற .	

சந்திப்பின்	விைளவாக	நி யார்க்	ைடம்ஸ்	மீண் ம்	ஒ 	 தல்	பக்கக்	கட் ைரைய



ெவளியி கிற .	இம் ைற	அ 	ெநாரீகாவின்	மனமாற்றம்	பற்றி ம்...	ேபாைத
ம ந் த்	த ப் 	நடவ க்ைககளில்	ெநாரீகாவின்	மன வந்த	ஆதர ப்
பணிகைள ம்...	சர்வேதச	கடல்	எல்ைலயில்	பனாமாவின்	ெகா 	பறக் ம்
கப்பல்களில்	ஏறிச்	ேசாதைன	இட	அ மதித்த	ெப ந்தன்ைம	 றித் ம்
அல கிற 	அக்கட் ைர.	
ஆனா ம்	காற் 	ெநாரீகா க் 	எதிராகேவ	வீ கிற .	உண்ைமயில்	ெநாரீகா	தன்
ெபயைரக்	காப்பாற்றிக்	ெகாள்ளப்	படாதபா 	பட்டா ம்	நிைலைம	அவ க்
எதிராகேவ	இ க்கிற .	அவ க் 	ஆதரவாக	இ ந்த	ஆலிவர்	நார்த்	பணிகளில்
இ ந் 	வி விக்கப்ப கிறார்.	உள ப்பிரிவின்	அவர 	மற்ெறா 	அ தாபி	ேகஸி
இறந் 	ேபாகிறார்.	அெமரிக்காவின்	ேபாைத	ம ந் 	த ப் ப்	பிரிேவ	இரண்
பிரிவாக	உைடந் 	ேபாகிற .	ஒ 	பிரி 	ெநாரீகாைவ	இரக்கமற்ற	கிரிமினலாக ம்
மற்ெறா 	பிரி 	அெமரிக்காவின்	அ சரைணயாளராக ம்	பார்க்கிற .
ெநாரீகாைவத்	தனக் த்	ெதரியேவ	ெதரியா 	எனச்	சப்ைபக்கட் 	கட் ம்	ஜார்ஜ்
ஷ்	பிற்பா 	அவ டனான	பல	சந்திப் க்கைள	ஒத் க்	ெகாள்கிறார்.	

1987	அக்ேடாபர்	3ஆம்	ேததி	பனாமாப்	பா காப் ப்பைடயின்	ஒ 	பிரி
ெநாரீகா க் 	எதிரான	ஆட்சிக்	கவிழ்ப்பில்	ஈ ப கிற .	 ற்றி	வைளக்கப்ப ம்
ெநாரீகாைவக்	ைக 	ெசய்ய	அெமரிக்க	உதவிையக்	ேகா கிற 	அக் .
சாைலகள்	த க்கப்பட் ம்.	கட் டங்கள்	 ற்றி	வைளக்கப்பட் ம்	இ ந்த
ேவைளயில்	ெநாரீகா	 றித் 	எந்த	ஒ 	 ைவ ம்	அெமரிக்கா	ெதரிவிக்கா
ெமௗனம்	சாதிக்கிற .	பனாமாவில்	தன 	ெதாைலத்	ெதாடர் 	சாதனங்கள்
சரியாக	ேவைல	ெசய்யவில்ைல	என்கிற 	அெமரிக்கா.	இ தியில்	ேதால்வியில்

கிற 	

அக்கவிழ்ப் 	நடவ க்ைக.	
காரணம்?	

ஆட்சிக்	கவிழ்ப்பில்	பிறர 	பங்ைகவிடத்	தன 	பங்ேக	ேமேலாங்கியதாக	இ க்க
ேவண் ம்	என	 ெவ க்கிற 	உள த் ைற	
ேபாைத	ம ந் 	கடத்தல்	 ற்றச்சாட் க்க க்காக	அதிகாரத்தில்	இ ந்
இறங்கச்	ெசால்கிற 	அெமரிக்கா.	ம க்கிறார்	ெநாரீகா.	
உண்ைமயில்	ெநாரீகா	அச்ெசயல்களில்	ஈ பட்ட	ேவைளகளில்	ஆசீர்வதித்த	அ ,	

ைறத் க்	ெகாண்ட	ேவைளகளில்	 ைரக்கத்	ெதாடங் கிற .	

மிகச்	சரியாக	 சம்பர்	20	அன் 	நள்ளிர 	1	மணிக் ப்	பனாமாவின்	மீ 	தன
தாக் தைலத்	ெதா க்கிற 	அெமரிக்கா.	அ ம்	ேபாைத	ம ந் 	கடத்தல்-
க ப் ப்	பணப்	ப க்கல்	ேபான்றைவக க்காக	அன் .	காைர	நி த்தாமல்	ெசன்ற
ஒ 	அெமரிக்கைரப்	பனாமாவின்	பா காப் ப்	பைடயினர்	 ட் 	விட்டதற்காக,



மிகச்	சிறிய	ரா வ	பலத்ைதக்	ெகாண்ட	பனாமாைவத்	தன 	 க்
கட் ப்பாட் ன்	கீழ்	ெகாண் 	வ கிற 	அெமரிக்கா.	
பிறெகன்ன?	

	

	

பனாமா	வங்கிகள 	சட்டங்கள்	மாற்றப்ப கின்றன.

பணம்	ேபா பவர்	யார்?	
எப்ப ச்	சம்பாதித்தார்கள்?
ேபாைத	ம ந்திலா?

ெகாள்ைளய த்தா?
	



	

	

இவற்ைறெயல்லாம்	வங்கிகள்	இனிக்	ேகட்கக்	 டா 	

எனப்	 திய	தி த்தங்கள்,	
ஒேர	வரியில்	ெசால்வதானால்...	

ேபாைத	ம ந் 	கடத்தல்	சட்ட	விேராதம்	அெமரிக்காவில்.	
ேபாைத	ம ந் 	கடத்தல்	சட்ட ர்வம்	அ 	பனாமாவில்,	

	

ஆட்சிக்	கவிழ்ப்பில்	ஈ பட்டவர்கள்	ெநாரீகாைவக்	ைக 	ெசய்யச்	ெசான்ன
ேபா ம்	சம்மதிக்காத	அெமரிக்கா...	ஒ 	அெமரிக்க	ஆசாமிையச்	 ட்
விட்டதற்காகச்	 ற்றி	வைளத்ததன்	 லம்	ெசால்லாமல்	ெசான்ன	

ேசதி	இ தான்:	"ஒ 	மிகச்	சிறிய	நாட்ைட	ஊ வேதா...	அதன்
இைறயாண்ைமயில்	 க்ைக	 ைழப்பேதா	...	அந்நாட் ன்	தைலவர்	
ஒ வைரப்	பி த் 	ைவத் 	விசாரைண	நடத் வேதா...	



எ வாயி ம்	நாங்கள்	சட்டப்ப ேய	ெசய்ேவாம்...
என்கிற	மாயத்	ேதாற்றத்திைன

நீதித் ைற	-	உள் ைற	-	பா காப் த் ைற	
என	எல்லாத்	 ைறயினர 	மனங்களி ம்	பதிய	ைவப்ப தான்.	

க்கமாக	-	தமிழ்	சினிமாவின்	ெமாழியில்	ெசால்வதானால்...	

இ தாண்டா	அெமரிக்க	பாணி	ஜனநாயகம்.	
	

(ஆனால்	இனி	வ வ 	ெஹய்ட் 	 றித் 	மட் ம்	அல்ல)	

	

	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:

சீனியர்	 ஷ்,	 சம்பர்	மாதத்	தாக் தல்,	வாலஸ்	நட் ங்	
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பல	நாட்கள்	என 	கனவில்	அரிஸ்ைடட்	என் ம்	மனிதேர	 ற்றிச்	 ற்றி	வந்தார்.
இந்த	அரிஸ்ைடட்	ெவ ம்	சாதாரண	தந்ைத	கிைடயா ,	'அ ட்தந்ைத',
ஆங்கிலத்தில்	ெசால்வதானால்	பாஃதர்	அரிஸ்ைடட்	அவைர	ெஹய்ட் யின்	மக்கள்
ழான்	ெபர்ட்ராண்ட்	அரிஸ்ைடட்	என் 	அைழத்தார்கள்.	

இந்த	'அ ட்தந்ைத'	ெவ மேன	இேய 	ஜீவிக்கிறார்...	 	விக்கிறார்.	பரேலாக
சாம்ராஜ்யம்	பத்ேத	கிேலா	மீட்டரில்	உள்ள ....	என் 	உளறிக்	ெகாண் 	ேதவாலயச்
ேசாற்றில்	ெதாந்திையப்	ெப க்கிக்	ெகாண்ேட	ேபான	தந்ைத	கிைடயா .	பாஃதர்
அரிஸ்ைடட்	பரப்ப	வந்த 	வி தைல	இைறயியைல.	அெதன்ன	வி தைல
இைறயியல்	என்கிறீர்களா?	
"ஓ...	பாவிகேள!	இேய 	உங்க க்காகேவ	உயிர்	 றந்தார்"	என் 	ஓலமிட் க்
ெகாண் ப்பைதவிட	பாவிகள்	உ வாகாமல்	த ப்ப 	எவ்விதம்?	ெப ம்
பணக்காரர்கள 	பி யில்	சிக்கிக்	ெகாண் 	தவிக் ம்	ஏைழகைள	மீட்ப
எவ்விதம்?	இேய 	எத்தைகய	ஏைழ	எளியவர்க க்காக	உைழத்ததாகச்
ெசால்கிறார்கேளா	அத்தைகய	ஏைழ	எளியவர்கைள	எவ்விதம்	ஒ ங்கிைணப்ப ?
என்ெறல்லாம்	சிந்தித் ச்	ெசயல்ப வதற்காக	ஏற்ப த்திக்	ெகாண்ட
விதி ைறதான்	வி தைல	இைறயியல்,	இந்த	அரிஸ்ைடட்	பற்றி ம்	வி தைல
இைறயியைலப்	பற்றி ம்	நாம்	அறிந் 	ெகாள்வதற் 	 ன்னர்	ெஹய்ட் யின்

க்கமான	வரலாற்ைற	அறிந் 	ெகாள்வ 	மிக	அவசியம்.	
இந்தியாவில்	 தந்திரத்திற் 	 ன்னர்	எப்ப 	 வாலியர்	ஆட்சிேயா	அப்ப
ெஹய்ட் யில்	 வாலியர்	ஆட்சி.	அப்பா	பிராங்காய்ஸ்	1957ல்	இ ந் 	71வைர
ஆட் ப்பைடத்தார்	ெஹய்ட் ைய	மகன்	கிளாட்	71இல்	இ ந் 	86வைர
தந்ைதவிட்ட	பணிையத்	ெதாடர்ந்தார்.	ெமாத்தத்தில்	 ப்ப 	ஆண் கள்
எங்ெகங் 	காணி ம்	சித்ரவைதகள்...	ப ெகாைலகள்...	பாலியல்
பலாத்காரங்கள்தான்.	இத்தைகய	தி ப்பணிக க் 	ஆசி	வழங்கிய
'உண்ைமயான	கி ஸ் வர்களால்'	(True	Christians)	நிரம்பி	வழி ம்
அெமரிக்காதான்	

வாலியர்	 ம்ப	ஆட்சியின்	அநீதிகைளத்	தட் க்	ேகட்ட	ஒேர	பாதிரி	அரிஸ்ைடட்
ைச	வாழ்	மக்கள 	



	

கவர்ச்சிமி 	கதாநாயகனாகேவ	ஆகிப்ேபானார்	இந்த	 ப்பத்தி	ஏேழ	வயதான
அ ட்தந்ைத.	எதிர்ப் கைளச்	சமாளிக்க	இயலா 	பிரான் க் ப்	பறக்கிறார்	மகன்
கிளாட்.	ஒ வழியாக	1986இல்	 ப்பதாண் 	கால	 வாலியர்	ஆட்சி	 க்
வ கிற .	

'ெகால்பவ ம்	நாேன...	ெகால்லப்ப பவ ம்	நாேன'	என்கிற	கீதா	உபேதசத்ைத
அெமரிக்கா ம்	ப த் த்	ெதாைலத்தி க்கிறேதா	என்னேவா.	 வாலியர்
ஆட்சிக் 	ஆசி	அளித்த	அேத	அெமரிக்கா,	அவர்கைள	ெவளிேயற்றிய	 திய
ஆட்சியாளர்க க் ம்	அள்ளிக்	ெகா க்க	 ன்வ கிற .	 வாலியர்கள்
ெவளிேயறிய	 ன்ேற	வாரத்தில்	ெஹய்ட் யின்	ெபா ளாதார	இரா வ	உதவிக்
2.5	ேகா 	டாலர்கைள	அளிக்கிற 	அெமரிக்கா.	அ த்த	சில	வாரங்களில்
ெஹய்ட் யின்	தகவல்	ெதாடர் க க் ம்	பயிற்சிக் ம்	என	ேம ம்	40லட்சம்
டாலர்கைள	வாரி	வழங் கிற 	அெமரிக்கா.	இதற்ெகல்லாம்	காரணம்	1987
நவம்பரில்	வர	இ க் ம்	ேதர்தல்தான்.	ெஹய்ட் யின்	 க்கிய	ெதாழிற்சங்கத்
தைலவர்	ரிச்சர்ட்,	கிராமப் ற	மக்கள்	இட சாரித்	தைலவர்கைள	இனங்கண்
ேதாற்க க்கச்	ெசய்வதற்காகத்தான்	பணத்ைத	அள்ளி	வீ கிற 	அெமரிக்கா
எனக்	 ற்றம்	சாட் கிறார்.	
இரா வ	ஆக்கிரமிப்பின்	கீழ்	நைடெப ம்	ேதர்தைலப்	 றக்கணிக் மா
அறிவிக்கிறார்	பாதிரியார்	அரிஸ்ைடட்,	இரா வேம	நம 	 தல்	எதிரி	என
ழங் ம்	அரிஸ்ைட ன்	பிரச்சாரம்	அெமரிக்க	அதிகார	வட்டத்ைத	எரிச்ச க்

உள்ளாக் கிற .	

மக்கள்	நலப்	பிரச்சிைனகைளக்	ைகயிெல த் க்	ெகாண் 	ேபாரா ம்	இத்தைகய
வி தைல	இைறயியல்	ேகாட்பாட்	டாளர்கைள	சி.ஐ.ஏ க் 	ெதரிந்தி ந்தேதா
இல்ைலேயா	ேராமன்	கத்ேதாலிக்கர்கள 	' னித’	நகரமான	வாட் க க் த்
ெதரிந்தி ந்த .	

எனேவதான்	அன்றாடம்	ப ெகாைலகைள ம்	பாலியல்	வல் ற கைள ம்



அரங்ேகற்றிய	 வாலியர்	 ம்ப	ஆட்சிக் 	அ ளாசிகைள	அள்ளி	வழங்கிய
வாட் கன்.	ெதாடரான	வன் ைறயின்	விைளவாக	நவம்பர்	87ல்	நடக்க	இ ந்த
ேதர்தல்	ஜனவரி	1988க் த்	தள்ளி	ைவக்கப்ப கிற .	ேதர்தலில்	ேபாட் யி ம்
ேவட்பாளர்களில்	யார்	யா க் 	எவ்வள 	பணம்	ெகா த்த 	சி.ஐ.ஏ.	என்
ரியாமல்	அெமரிக்க	ெசனட்ேட	 ழம்பிப்	ேபாகிற .	இரா வத்தின்
தில் ல் களால்	ெஜனரல்	அவ்ரில்	ஆட்சித்	தைலவராக	நியமிக்கப்ப கிறார்.
ஊழ ம்	அடக் 	 ைற ம்	தைலவிரித்தா ய	ேதர்தைல	ஏற் க்	ெகாள்ள
ம க்கிறார்கள்	ெஹய்ட் யின்	மக்கள்.	விைள ?	இரண் 	ஆண் கள்	ெதாடரான
வன் ைற,	 ழப்பம்,	ஆட்சி	கவிழ்ப் 	 யற்சிகள்	
ஒ க் 	 ைற ம்	இத்தைகய	கட் ப்பாடற்ற	 ழப்ப ம்	தன 	அந்தப் ர	நாட் ல்
அரங்ேக வ 	அெமரிக்கா க் 	ஏற் ைடயேத	இல்ைல.	

	

ஏெனனில்	இத்தைகய	 ழப்பங்கள்	தன 	கட் ப்பாட்ைடத்	தாண் ச்	ெசன் 	

விடக் ம்.

இத்தைகய	 ழப்பங்கள்	தன 	வர்த்தகங்க க் 	உகந்த ம்	அன் .	

இத்தைகய	 ழப்பங்க க் 	மத்தியில்	அ த் 	யார்	உச்சத்திற் 	வ வார்கள்
என	கணித் 	விட ம்	இயலா .	

ஒ 	ேவைள	இத்தைகய	 ழப்பங்களின்	ஊேட	உயர்மட்டப்	பதவிக் 	வரக் யவர்
இன்ெனா 	பிடல்	காஸ்ட்ேராவாகக்	 ட	அைமந் வி ம்	சாத்தியங்கள்
இ க்கிற .	என்ெறல்லாம்	அெமரிக்கா	சிந்தித்ததன்	விைள ?	

''நீங்கள்	ஓய் 	ெபற	இ ேவ	சரியான	த ணம்.	உங்க க்கான	சகல	வசதிக ம்
தயார்.	நல்ல	பிள்ைளயாக	நம்	நாட் ற் 	வந் 	வி ங்கள்''	என	ெஜனரல்
அவ்ரி க் 	அெமரிக்கா	எ த் ச்	ெசால்ல,	ெஹய்ட் ைய	விட் 	ெவளிேய கிறார்
ெஜனரல்	அவ்ரில்.	ெஹய்ட் யில்	உள்ள	அெமரிக்கத்	 தரகம்	விைரவில்	ேதர்தல்
ேததிைய	அறிவிக் மா 	ெந க் கிற .	அந்தத்	ேதர்தலில்	'அ ட்தந்ைத'
அரிஸ்ைடட்	ேபாட் யி வார்	என்ப 	அெமரிக்கத்	 தரகத்திற் த்	ெதரியா .



அவ்வள 	ஏன்	அ 	அரிஸ்ைடட் க்ேக	ெதரியா .	வர்க்க	வி தைலக்கான
ரட்சிைய,	வி தைல	இைறயியல்	 லாம்	 லமாக	 	மைறக்கப்	பார்க்கிறார்
அரிஸ்ைடட்	என	அவைர	மத	நீக்கம்	ெசய்தி ந்த 	வாட் கன்.	

இத்தைகய	 ழலில்	தான்	 யர த்	தைலவ க்கான	ேவட்பாளராக
ன்ெமாழியப்ப ேவாம்	என	நிைனத் க் டப்	பார்க்கவில்ைல	பாதிரி	அரிஸ்ைடட்

மக்களின்	ஆதரேவா ம்	சிற்சில	சீர்தி த்தக்	 க்களின்	ஆதரேவா ம்
ட்டணிக்	கட்சியின்	ேவட்பாளராக	நி த்தப்ப கிறார்	பாதர்	அரிஸ்ைடட்	

ஆயிரக்கணக்கான	ஐ.நா.	பார்ைவயாளர்கள்...	அெமரிக்க	நா கள 	ேதர்தல்
பார்ைவயாளர்கள்...	என	எண்ணற்றவர்	ேமற்பார்ைவயில்	நடந்த	ேதர்தலில்	675
சதவீத	வாக் கைளப்	ெபற் 	 யர த்	தைலவராக	ஆட்சியில்
அமர்கிறார்	அரிஸ்ைடட்	
''பத் க் ம்	ேமற்பட்ட	 தலாளித் வக்	கட்சி	ேவட்பாளர்க க் 	இைடேய
அரிஸ்ைடட்	ெபற்ற	ெவற்றி	என்ப 	 ைறத் 	மதிப்பிடக்	 ய 	அல்ல.	அவர
மாெப ம்	ெவற்றிக் ப்	பின்ேன	இ ந்த 	அரிஸ்ைடட் ன்	மனம்	திறந்த
ேபச் த்தான்,	பழைமக க் ம்,	 டநம்பிக்ைகக க் ம்	எதிரான	அவர
சமரசமற்ற	ேபச் தான்	மக்கள்	அவைரத்	ேதர் 	ெசய்ததற்கான	பிரதான	காரணம்''
என்கிறார்.

	

	

அெமரிக்காவி ள்ள	ெஹய்ட் க்கான	நி ணர்.	
பிப்ரவரி	1991இல்	 யர த்	தைலவராக	இ க்ைகயில்	அமர்ந்த	பாதிரியார்
அரிஸ்ைடட்	 தலில்	ெசய்த ,	அவர்	மாதந்ேதா ம்	சம்பளமாகப்	ெபற் 	வந்த	10
ஆயிரம்	டாலர்கைள	ச க	ேசைவ	அைமப் க க்ேக	அளித் விட்ட தான்.	

அரிஸ்ைடட்	 றிப்பான	ெபா ளாதாரத்	திட்டங்கள்	எைத ம்	அறிவிக்காவி ம்
தான்	 தலில்	ெசய்ய	ேவண் ய	ேவைல	எ 	என்பதில்	ெதளிவாக	இ ந்தார்.



அ தான்	ஒ 	சிலர 	கரங்களில்	மட் ேம	 விந்தி ந்த	ெசல்வ	வளத்திைன
அைனவர 	கரங்களி ம்	ேச ம்	வண்ணம்	ம விநிேயாகம்	ெசய்வ .	

''என்னிடம்	 றிப்பி ம்ப யான	ெபா ளாதாரத்	திட்டங்கள்	இல்ைல	

என் 	 ற்றம்	சாட்டலாம்	சிலர்.	ஆனால்	மக்கள்	தங்க க்கான	திட்டங்கைள
தங்கள்	ைகவசேம	ைவத்தி க்கிறார்கள்	என்ப 	தான்	உண்ைம	.	
அைவ:	 யமரியாைத	
ஒளி 	மைறவற்ற	எளிைம	

பங்களிப் .	

இந்த	மண்	ணின்	ெசல்வங்கைள	அபகரித் 		ைவத்தி க் ம்	பணக்காரர்கள்
இைத	உணர	 யா ''	

	

	

என் 	அறிவித்தார்	அரிஸ்ைடட்	ெஹய்ட் யின்	 யர த்	தைலவ க் ம்
வானளாவிய	அதிகாரங்கள்	ஏ மில்ைல.	எனி ம்	கல்வி	வளர்ச்சி...	விவசாய
சீர்தி த்தங்கள்...	 ன் 	டால க் ம்	 ைறவாக	இ ந்த	 லித்
ெதாழிலாளர்கள 	 லியிைன	உயர்த்தி	அளித்த .	 திய	ேவைலவாய்ப் கைள
உ வாக்கிய 	என	பலவற்ைறச்	ெசய்தார்.	
இைவ	எல்லாவற்ைற ம்விட	இரா வத்தில்	அத் மீறி	நடந் 	ெகாண்டவர்கைளக்
ைக 	ெசய்த 	மக்கைள	நிம்மதிப்ெப ச் விட	ைவத்த .	

அேத	ேவைளயில்	இவர 	நடவ க்ைககள்	வர்த்தகர்கள 	நலன்க க் ம்
எதிராகப்	ேபாய்விடவில்ைல.	அந்நிய	 தலீட்டாளர்க க் ம்,	அெமரிக்க
அதிகாரிக க் ம்	அேநக	விஷயங்களில்	அ சரைணயாக	நடந் 	ெகாண்ட ம்,



ஐ.எம்.எப்.	இன்	கட்டைளைய	ஏற் 	அர ப்	பணியாளர்கைள	ேவைலைய	விட்
நீக்கிய ம்	ெந டலான	விஷயங்கள்தான்.	

இரா வத்தின்	அதிகாரத்ைதக்	 ைறத்த ம்,	அவர்கள 	ேபாைத	ம ந் க்	

கடத்தல்கைளக்	கண்டறிந் 	ைக 	ெசய்த ம்	அரிஸ்ைட ன்	ஆட்சிக் 	அபாய
மணிைய	ஒலிக்கச்	ெசய்தன.	விரக்தி	அைடந்த	இரா வத்தினேரா
ெஹய்ட் யின்	ேகா ஸ்வரர்க ம்	இைணந் 	ெகாள்ள,	சரியாக	ெசப்டம்பர்	29ம்
ேததி	1991	ஆம்	ஆண் 	 க்கி	எறியப்ப கிற 	அவர 	ஆட்சி.	அவர
ற் க்கணக்கான	ஆதரவாளர்கள்	ெத க்களில்	ெவட் 	வீசப்ப கிறார்கள்.

ஆயிரக்கணக்காேனார்	ெடாமினிகன்	 யரசில்	தஞ்சமைடகிறார்கள்...
ேதவாலயத்தில்	பிரசங்கம்	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	ேவைளயில்	அரிஸ்ைடைட
உயிேரா 	ெகா த் ம்	 யற்சியில்	ஈ ப கிறார்கள்	கலகக்காரர்கள்	...	பிரான்ஸ்

வர 	ெப ம்	 யற்சியினால்	உயிர்	பிைழக்கிறார்	பாதிரி	அரிஸ்ைடட்	
இத்தைகய	ப ெகாைலகைள ம்	சித்ரவைதகைள ம்	இ 	கரங்கைள ம்	அகல
விரித் 	வரேவற்கிற 	-	

	

'சேகாதரத் வத்ைத'	இந்த	 மிக் ப்	 கட்ட	வந்த	வாட் கன்,	

பின் றிப் :	

	

ஆட்சிக்	கவிழ்ப் க் ப்	பின்	அரிஸ்ைடட்	வாஷிங்டனில்	தஞ்சமைடந்த ம்...	
அவைர	மனேநாயாளி	என	சி.ஐ.ஏ.	 ற்றம்	சாட் ய ம்	



மக்கள்	ேபாராட்டத்திற் ப்	பணிந் 	ஐ	நா	.	ேபச் வார்த்ைத	நடத்திய ம்...	
உலக	வங்கி ம்,	சர்வேதச	நிதி	நி வன ம்	விதித்த	நிபந்தைனகைள
ஏற் க்ெகாண் 	அேத	அரிஸ்ைடட்	சமரசத்திற் 	ஒப் க்	ெகாண்ட ம்...	

திய	அைமச்சரைவயில்	தீவிர	இட சாரியான	தன 	ேதாழி	கிளாடட்ைட
பன்னாட் 	நி வனங்கள 	வற் த்த க் 	இணங்க	ஏற் க்	ெகாள்ள
ம த்த ம்...	
1993இல்	மீண் ம்	பதவிக் 	வந்த ம்...	
1994இல்	கவிழ்க்கப்பட்ட ம்	

ஐந்ேத	மாதத்தில்	மீண் ம்	ஆட்சிக் 	வந்த ம்...
1996	பிப்ரவரியில்	மீண் ம்	கவிழ்க்கப்பட்ட ம்	

	

ஐந் 	வ டம்	கழித் 	2001இல்	ஆட்சியில்	அமர்ந்த ம்...	
2004	பிப்ரவரியில்	மற் ெமா ைற	ஆட்சிக்	கவிழ்ப் க் 	ஆளான ம்...	
ஆகிய	இவற்ைறக்	கவனிப்பவர்க க் 	நம் ர்	விக்ரமாதித்தன்	கைத
நிைன க் 	வ வ 	எந்த	விதத்தி ம்	தவிர்க்க	 யாத .	

ெமாத்தத்தில்
ழான்	ெபர்ட்ரண்ட்	அரிஸ்ைடட்
நல்லவரா?	ெகட்டவரா	என	எவேர ம்	ேகட்டால்....	

ெதரியலேயப்பா....	என	நாயகன்	கமல்ஹாசன 	பாணியில்தான்	நம்மால்	பதில்
அளிக்க	இய ம்	என்பேத	உண்ைம.	
(ஆனால்	இனி	வ வ 	இந்தியாைவப்	பற்றி	மட் ம்)	
	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்	:
வாலியர்கள்,	ெஜனரல்	அவ்ரில்,	ெஹய்ட் 	கலகம்,

	சர்வாதிகாரி	க்ளாட்	இன்	மைனவி டன்	ெதரசா	
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நாம்	இ வைர	பார்த்த	நா கைளப்	ேபாலன் 	இந்தியா.	ஏகாதிபத்தியம்	ஒழிக
என் 	ஓங்கிக்	 ரல்	எ ப்ப ம்	ெசய்யா ...	கம் னிசம்	வாழ்க	என் 	கரம்
ேகார்க்க ம்	ெசய்யா .	 க்கமாகச்	ெசான்னால்	காந்தியார்	கன 	கண்ட	'ராம
ராஜ்ஜியம்'	ேபால்தான்	இதன 	ராஜ்ஜியக்	ெகாள்ைகக ம்.	அதாவ 	ப ம்-
லி ம்	ஒேர	ஓைடயில்	நீர்	அ ந் ம்	ராஜ்ஜியம்.	ஆனால்	எதார்த்தம்
என்னெவன்றால்	ப 	 லியின்	வயிற் க் ள்	இ ந்தப 	நீர்	 த் க்
ெகாண் க்கிற 	என்ப தான்.	

ெபாக்ரானில்	தன 	அ 	ெவ ப்பிைன	இந்தியா	நடத்தியேபா 	அதிர்ந்
ேபான 	அெமரிக்கா.	இந்தியாவின்	அ ெவ ப் ச்	ேசாதைன	தன
லனாய்வின்	ேதால்வி	என் 	அப்பட்டமாக	ஒப் க்ெகாண்ட 	சி.ஐ.ஏ.	இந்தத்
ேதால்விைய	ஆராய	ேடவிட்	ெஜர்ைமயா	தைலைமயில்	ஒ 	விசாரைணைய
நடத்திய	பின்,		'இந்தியாைவ	கண்காணிக்கப்	ேபா மான		பயிற்சி	சி.ஐ.ஏ. க் த்
ேதைவ.	இன் ம்	அதிகமான	உளவாளிக ம்	பயிற்சியாளர்க ம்	இந்திய
மண்ணில்	மிக	அவசியம்	என்ற 	அக் வின்	அறிக்ைக.	
இந்திய	மண்ணில்	அதிக	உளவாளிகள்	ேதைவ	என்ப 	அெமரிக்காவின்
க த்தாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	அேத	இந்திய	மண்ணின்	ைமந்தர்களில்
ெப ம்பாலாேனா க்ேகா	அெமரிக்க	மண்	என்ப 	அவர்கள 	வாழ்வின்	இ தி
ெநா யிலாவ 	மிதித்தாக	ேவண் ய	 னிதத்தலம்	என்பதாகத்தான்	இ க்கிற .	

தல்	 ைறயாகக்	கணிப்ெபாறியில்	தன 	கரங்கைளப்	பதிக் ம்	ஓர்	இந்திய
இைளஞ க் 	அெமரிக்க	விசா	ெப வ தான்	தன 	வாழ்நாள்	இலட்சியம்.	

ஒ 	விஞ்ஞானிக்ேகா	-	ஒ 	ெதாழில்	 ட்ப	வல் ந க்ேகா	ஒ ைறயாவ
அெமரிக்கப்	பயணம்	என்ப தான்	தன 	வாழ்நாள்	இலட்சியம்.	
ஓர்	அரசியல்	தைலவ க்ேகா	 ைறந்த	அள 	சிகிச்ைசக்காக	ேவ ம்	அெமரிக்க
மண்ைண	மிதித்தாக	ேவண் ம்	என்ப தான்	வாழ்நாள்	இலட்சியம்.	



	

	

ஏெனனில்
விஞ்ஞானத்	 ைறயாகட் ம்
ெதாழில் ட்பத் ைறயாகட் ம்	

ெப ம்பாலான	இவர்கள 	ஆய் க க்கான	அ ப்பைடேய	அெமரிக்கத்
ெதாழில் ட்பங்கைளச்	சார்ந்தி ப்ப தான்.	

தற்சார்பற்ற	ெதாழில்	 ட்ப ம்	அைதெயாட் ய	ஐ	இவர்கள்	ஆய் க ம்	பலைர
அெமரிக்கத்	 தரகத்தின்	 ன்னால்	மண் யிட	ைவத் ள்ளன.	

ஊ வல்	என்ப 	அதி	நவீன	ஆ தங்கேளா 	நில...	நீர்	வான்.	ெவளிகளில்
ஊ வ 	மட் மன் .	

ெதாழில் ட்பத்தில்…
	ேவளாண்	ஆய் களில்...
கணிப்ெபாறி	விஞ்ஞானத்தில்...

உண 	 ைறகளில்…
	கலாச்சாரத்தில்...	
எனச்	சகல	மட்டங்களி ம்	நீக்கமற	நிைறந்தி ப்ப ம்	ஊ வல்தான்.	

தமிழர்கள 	கண்ேணாட்டத்தில்	யார்	இந்தியர்	என்ப 	ஒ றம்	இ ந்தா ம்
ப த்த	வர்க்கத்தி ள்ள	ெப ம்பாலாேனார்	தங்கள 	கட ச்சீட் ல்	(Passport)
மட் ேம	இந்தியர்களாக	இ க்கிறார்கள்	என்ப தான்	உண்ைம.	
(ஆங்கிேலயர்களிடமி ந் 	அதிகாரம்	மாற்றப்பட்ட	பிற 	வந்த	ஆட்சியாளர்கள்
றித்ேதா	...	

நைட ைறயிலி க் ம்	அைமப் ைற	எத்தைகய	வர்க்கத்தவர்களின்



நலன்கைளப்	பிரதிபலிக் ம்	அைமப் ைற	என்ப 	 றித்ேதா...	

ெத ங்கானா	-	நக்சல்பாரி	உட்பட	பல	ப திகளில்	கிளர்ந்ெத ந்த	மக்கள
ேபாராட்டங்களில்	அெமரிக்க	எதிர்ப் ணர் ம்	அடங்கியி க்கிற 	என்ப
றித்ேதா…	

இங் 	நான்	விரிவாகச்	ெசால்லவில்ைல.)	ஆக...	
காஷ்மீரில்	இ ந் 	களியக்காவிைள	வைரயி ள்ள	ந த்தர	ப த்த	வர்க்கத்தில்
உள்ள	பலர்	அெமரிக்க	தாசர்களாகேவ	உலா	வ ம்ேபா 	உள த் ைறக்ெகன
தனியாக	ஆட்கள்	ேதைவயா	என்ன	அெமரிக்கா க் ?	

அப்ப 	அண்ைமயில்	மாட் க்	ெகாண்டவர்தான்	ரபிந்தர்சிங்.	

அெமரிக்க	சி.ஐ.ஏ. க் ம்	இஸ்ேரலிய	ெமாசாத் க் ம்	அளப்பரிய	தகவல்கைள
அள்ளிக்	ெகா த்த	வள்ளல்தான்	இந்த		ரபிந்தர்சிங்.	
இந்திய	உள த் ைறயின்	மிக	 க்கியக்	ேகாப் கைளத்	ெதற் 	 ல்லியி ள்ள	'ரா'
(Research	and	Analysis	Wing	-	RAW)	தைலைமயகத்திலி ந் 	லவட் க்
ெகாண் 	கடந்த	ஏப்ரலில்	அெமரிக்கா க் ப்	பறந்தார்	ரபிந்தர்	சிங்.	
ெசப்டம்பர்	11	தாக் த க் ப்	பிற 	அெமரிக்காேவா ம்	இஸ்ேரேலா ம்	ேபார்த்
தந்திர	உற 	ஏற்ப த்திக்	ெகாண்ட	இந்தியா க் க்	ைக	ேமல்	கிைடத்த	பலனாகக்
டக்	க தலாம்	இைத.	

ேபாதாக் ைறக் 	...	இன்றில்லாவிட்டா ம்	2008இல்	அெமரிக்க	ஏ கைணகள்
இந்தியாைவக்	 றி	பார்ப்ப 	நிச்சயம்	எனக்	 றி	ெசால்கிறார்	ஓய் 	ெபற்ற
இரா வத்	தளபதி	பத்மநாபன்	தன 	The	Writing	on	the	Wall	 த்தகத்தில்,
2008	கிடக்கட் ம்	1955ேலேய	ஜவகர்லால்	ேந ைவக்	ெகால்ல	 றி
ைவத்தி ந்த 	சி.ஐ.	ஏ.	என்கிற 	இன்ெனா 	 த்தகம்.	

	

உள் ரில்	உள்ள	மக்கைள	ஓட	ஓட	உைதத்தா ம்	அய ற க்	ெகாள்ைகயில்
ெகாஞ்சம்	கவனமாகத்தான்	இ ந்த 	இந்தியா.

பாலஸ்தீன	வி தைலக் 	ஆதர ...



சிலியின்	சர்வாதிகார	ஆட்சிக் 	எதிர்ப் ...	

ெகா	கார்சியாவி ள்ள	அெமரிக்கக்	கடற்பைடத்தளத்ைத	மாற்றக்	ேகாரிய .	

அெமரிக்க	ஆசிேயா 	நிறெவறிக்	ெகாள்ைகைய	கைடபி த்த	ெதன்
ஆப்பிரிக்கா க் 	எதிர்ப் ...	

என	அணி	ேசரா	நா கள 	அைமப்பில்	பிரதான	பாத்திரம்	வகித்தேபா 	அதன
ெகாள்ைககள்	ெகாஞ்சம்	ெமச் ம்ப தான்	இ ந்த .	

	

பின்னர்	வந்த	அய ற க்	ெகாள்ைக	வ ப்பாளர்கள 	’அதீத
த்திசாலித்தனங்களின்’	விைளவாக..	
எதிரிகைளக்	 ட	நண்பர்களாக் ம்	இராஜதந்திரம்	விைட	ெபற் ..	

நண்பர்கைளக்	 ட	எதிரிகளாக் ம்	'இராஜதந்திரம்'	நைட ைறக் 	வந்த .	

(அதன்	இன்ெனா 	உதாரணம்தான்	ஈழம்)	
அெமரிக்கா டனான	 ட் 	இரா வப்	பயிற்சிகள்	உலகின்	பிற	நா களில்
எத்தைகய	 யரமான	ஆட்சிக்	கவிழ்ப் க க் ம்.	ஊ வ க் ம்	இலக்காகி
இ க்கின்றன	என்பைத	வரலாற்றின்	பக்கங்கைளப்	 ரட் ப்	பார்ப்பவர்க க் த்
ெதரி ம்.	
அெமரிக்கத்	ெதாழில்	 ட்பத்தில்	இந்தியாைவ	அ வ 	என்ப
விஞ்ஞானத்திற் ம்,	ேவளாண்ைமக் ம்	எத்தைகய	ேபரழிைவத்	த ம்	என்ப
மக்கள்	

அறிவியலாளர்க க் த்	 ல்லியமாகத்	ெதரி ம்.	
ஆனால்
அயல்நாட் க்	கடன்...

அயல்நாட் 	 தலீ
அயல்நாட் 	ெதாழில்	 ட்பம்
அயல்நாட் 	வாழ்க்ைக ைற...	



எனப்	பிறரிடம்	ஏற்கனேவ	மண் யிட் க்	கிடக் ம்	இந்தியாைவப்	ேபான்ற
எந்தெவா 	நாட் ற் ம்	எதிராகப்	ேபார்	ெதா க்க	
நாசகார	அ 	ஆ தங்கேளா..	

நவீன	ஏ கைணகேளா	அவசியப்படா 	அெமரிக்காவிற் .	

அதற் த்	ேதைவ	ஒேர	ஒ 	விரலைசப்
அவ்வள தான்.

	

ேமேல	உள்ள	 ைகப்படங்கள்	இடமி ந் 	வலம்:
ெபாக்ரான்	அ ெவ ப் ,	உலகமயமாக்கல்	 றித்த

ேகலிச்சித்திரம்,	ேடவிட்	ெஜர்ைமயா	
	

பங்களிப்ைபப்	பகிர்ந் ெகாண்டவர்கள்	

ேதாழர்	ெப.	மணியரசன்	சிவக் மார்,	AIMS	
ஆசிரியர்,	ேகாைவ
'தமிழர்	கண்ேணாட்டம்'	ராேஜஸ்வரி	சண் க ந்தரம்	

ஹி.	பால ப்ரமணியன்	ேகாைவ	
ெபங்க ர்	டாக்டர்	 ணேசகரன்
சி.	பால்ராஜ்	ேகாைவ	

ெசன்ைன	யாழ்ெமாழி
ந.	அேசாக்	ேகாைவ	
மேலசியா	ஞா.	ெஜயராஜ்	சார்லஸ்

ேமா.	அ ண் மார்	கவின்	ெதாழில் ட்பவியலகம்,
ெடட்ராய்ட்,	அெமரிக்கா	ேகாைவ	
ம.	மேகஷ்	தி.	சிவக் மார்

ேமரிேலண்ட்,	அெமரிக்கா	கலிஃேபார்னியா,	அெமரிக்கா	
சங்கர்	பிர 	 ைனவர்	 .	பிர 	

ெஜர்மனி	ேகாைவ



ைனவர்	சிவ ப்ரமணியன்	பி த்திவிராஜ்	
ேகாைவ	CARE	-	ேகாைவ

ெபாறியாளர்	ேத.	ரவிக் மார்	 ேதசமித்திரன்	

ேசலம்	எ த்தாளர்,	ேகாைவ	
	

மற் ம்
ெசன்ைன	-	ெபங்க ர்	-	ேகாைவ	ேதாழர்கள்.
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